
  »ھ
د��� �����«


ن  :ا����
  واروژان و��
�رون 	ر
	��ن  : �ر��� 

 

 ھ������  

  

  ».ھ���ن ��ا�� �������ری � زن: «آر	� ��رو ���

 روز��	  ھ�������آن  ����� .ا)���'%ل ��د آ	�ه �%د��» $�����	�رد«ا"#�ی "�!��ت و��ه در 

�*�2" �� �� ��وه ھ�ی ��+, 	���ه �%د�� �  )0/، �-��, در ��وه. �� د+� ا��*�ب ��ه �%د��ھ� 

 : «آر	� ��رو ��� �%د. �%� "�!��ت را دا���3)��4 ���� در ا�����3, � ,-� � �53��7 آدم �

. ��ن �7; �%د در��:� ��د�����-� 	*���9هھ�ی آ��ن را � 	,"8/». ���� ا"���د دارم

ط!@� ?���، . ھ�ی آ)��ی 	��<ی�=�� و رم �� ا)�>�%ا�-� در ھ� $� ����، از �ن 	,�7	*���9ھ

��� ،!Bدوز�� دا%� C8و )�ش ھ�ی ?�5 و ��د�, �!�� دا��، +%ی ھ� ��E �� �5ر�%ش وE ای

3 :�اFB �%دآرواره�( ھ���� " ،/8	G�7?� +-�� در. ھ��, آ	�ده در��ن، ا��9ر ادا	� F  دو

ای ز�F در ��3رش �%د، �� �5Eه. داد�F را ��7ن 	,��5$�, �%د �%د ھ�ی آدم 	@�%=,��ا�� 	�7

. دار و �-��ر 	���وت از :�3 ?���	�J(�3 �� 	� ارو?� و �Iھ, =' ،��338ه و ظ��;، �� ='�), )���

F�� 3��? ;K= � �� ��9ھ, . ���!�3 +� د��ه 	, شھ�ی )�ق �!�3)0/ ا�%ر �%د، �%��ه +� �

%� ھ�ی ھ�ش را ��:� �%د، 	�Nور، �� در$�ت و )�دو�,ک )'�C?��*%ت و ا����79, ظ��; �

 :�اوا�, �� روی ���� � ،F��%����� ھ� ر�*� و �� ?%����ن )�3 �OPش 	,:�	���ھ�ن ار

  F:�ز�� 	�دری �%د � ��ای 	*�رج ���2!او �  �B)��9ه ط'�4�, ?���� او را ?�53ن ��E ،�33ا�

 ھ� "8/ , ازدر �C .8 در ا	�0ا�%ری "���R,، ا���Nل دا������ ��N%�,، �@3, ?-�	�ده

. F ��� ظ��; ھ�-�ش ��$ را ��:� �%د������زوی ��زک، 	�دا�، ا	� � �Tم زادۀ  ��$

ای �,و دا	�د )!�Kن، �� �5Eه ی�%در "8-, د��9 ا�%ر، ?-� 	�ده. "���R, �%د، د�K!( ��Bن

�Iش 	, ���T�� �2و���ی W!?�� ،F�%B%ن و :�در�V �'��، واP	�4م � U7E ھ���د در 	��ن 

، �%ع Y�B, از =���0وس �%د. آ����� ( ,	�[� �	%8T @�%=,. $��ل ?��� در آن	اش، �� ظ�ھ� 

 	,دا��، ���� ھ�\ � U7E ��,ا�� )�دو�, وز�� ���� را ��,E، ا���	ھ��ھ3[ �� آ ���%�

?�دازان T<ب د��� ��ظU و ��5ءا=��� ����، �]�� )0/. +-�وت ط!@� و �*%ت ا�%ر ��م ��دارد



ھ� در �I�87ت ھ�، � �� $�a ��ن آنا���د و ��+, و 	'��8 ط�ح ���B_ $�8���3ران از ز��ان

,	 b!-	��ن �5Eه ز��ندا��U ��,. "�م ��33ھ� +�Cھ�ی ارا	3 را 	��:]� و در 	��ن راه���-� +�:!

,	 c4: ،د%� �%9E,�� U�5ه دا��E ت��G>$ �	%، ا	د�� و )��ه %� . ��ن �3Eان آ��8ر ��-�:��

دھ� � ?/ از و:�ی � ھ� را در �T=, ��7ن 	,آن ،	���ه ��+,��ن ھ��, � از دوران $%ا�,"8/

��ن �� �%ر �5Eه و دھ���3ن ��%ن )�	,"�5 و )%��3 ��وه ا���4	d%��ن، �� )� ���%ت �%ھ�ان

آر	� ��رو .... ، �5'%د�Bن $%ا���7 و ��ا�%زان�ان، $��ل "<	, وا=, د�9. ?%����ه ��ه ا)�

)%+%	%ن �5!����ن، آرام  -ھ�� �V��8 آن. ��ن ��دا��ھ�ی ط!@� و ا�%ر را �� ز��ن"8/

��8ار ��د -�������ن، آر��و�� ���ا���ن، ھ�اچ ?�?�ز��ن و 	�-�ک �%ر���Pن /��9-�، )0�:  

 ھ�زن -f� ھ���ن را �78و��.  

�-�� U5	 �	 ا�� د��ار ��ای gر���» .f0f? ��:ھ�د « ��@hب و��� � ،gر��� ���ب در), �

�F ھU رو�� ا:�8از ا�� رو، ?��%. ھ� ا)�و$�ان���Y آری، . ا)� و»f0f? ��:در » ھ�د

+!U �-��ر ��3 . دھ��������ه �%ار�g د+�i �-��ر ا)�، � �T, روز و )�"� و 	�C را ��7ن 	,

�T,	 ��,	 U��2����د ���-�� و 	�3]� 	� و B%ا��3ه ����، و در ا�� ز	�ن ���� � ��3، ا	� ��ه 

 ���ز ا)� 	,E از آن F�� ,���G>$دازد�? . ،,:�hھ� واژه اEھ���  ا�� رو��93 ا)�، ا	� �

  .��3"!� 	�5%م را )-� 	,

د:�� ?f«ھ� و T-�ب روزھ� را از ����3ا��، �T, ا�� ��ح )�لf05%م �!, آن » ھ��	 ،U�3� ک�?

در وا+a، 	�ھ�� . ا���E ��3E<ھ��,، ھ��7 و ھ� $�، ��ای 	�دم ا���ق ا:��ده. B k�T%اھ� ��

»f0f? ��:,» ھ�د	روز��ران ��ون د���%�,  	���، 	��V� �3 )�ود ُ�� از �%ھ�ن در ھ�

3[ � 	�دم �� UB ��ن و :�7ده ��ن �  . �nر��� ��9��8 از 	��ن آن 	,)'�)��� ��خ، 	���3 دری 

  :��وارش 	�-����ن ���

  .?�F از ھ� �E<، ��"�	�ن را ��3�7 -

�  روز��	������ از . ای ��9ف از :�$@ ��dت ��:��%�د:�� � ,	�" C�+ ل، ?/ از�T ھ� �

24  C1915آور� F�� ھ� ا���7%ر د)���9 و�Y ز �� و�Oآنآ ��%N= مI"ا ،���� د)�%ر  ھ� ��7

آن. �'@�� ��ای ھ� ار	��3ن ?���*� 	@d<ه ���ده ����B اج از�B%الھ� �� ا	رت ا�O ,ھ� و	ن ��

a�d: ��%��( �	ر �%��، ا�E��3ن د��9 ��4ط د	ھ��ن )��%�� ار ��ی ?��ا ��د��، ز��ا ���-� �

ھ� � )%ی �� +�:! %=, را����� )�ا)� :Iت آ�� 	d'%ر�� IBف ار	��3ن وان، )�%اس، �� آدا�� 

ھ�ی "�م � د)� +7%ن $�8���3ر 	-!b و ��وهھ�ی )%ر� ��3����0 و در آن $� ا�� ھU از +������Cن

��د��، در 	��ن �Eدرھ��, � �����ن ��?� ��ه �%د، و در ������, � در 	,ا��ار �%�3Eه $�ن �



,����+ J� ی�	ی ظ�5 و )��	��4���د��، از ��)93, و )�	� -�U 	,ھ� را � �8-�ن 	��ن B%د 

  .	�د��	,

 �%+�; ��، ا	� در  1915، ار��ن T<ب دا���3-%��%ن آن ز	�ن، در آور�C »آزادا	�رد«���7

��وارش . � ��دآور ��م +��U �%د، دو��ره ا���7ر ��:�» $�����	�رد«�� ��م $���  1918)�ل 

 �%د و ��ای������ �Wھ� /�Gن ر�	-����ن در آن ز�	د %� ��2ی 	�4م B%د ��ز��7 .ای در �%�

,�� ���� ,Y�B د، در ��ر%� �-7� ,=����د، ا	� ا��5, دا�� � ��ای آر	� ��رو و ��ھ�ن ��

ا��5, � )'J آن � +�	� 	��وم از ا��5 وی، � ھ���� ��� Eِ> ا:��ده و ��دن . �hوری �%د

�9*�، ز��ا ��دآور 	�4و	�, �%د � در ا�	@!%=�� او در د��9ان T/ ا��Tام ��	,. �Fd �%د

d38� در ��ا�� F��3E 	�ه ?/ از آن . ز��ا�, �� 1916او در 	�رس . ھ� ��7ن داده �%دز��ان ار

d38� �(ب ��داز د��ھ��, �� زUB. ��ان ���*� و B%د را از ط'4 )%م � ��Tط B!%ت ?�

از آن . ?���*� را ��2ف ��د آزاد ��� ار�F 	����4  �1918%ا	'�  27)��93 ز��ه 	��� و در 

���7 و � ھ��9ن "�ا=�, د��� را �� دوش B%د 	,ھ�ی �Bد ��ه ��ر �,?/، آن �� و ا)�*%ان

  .��د از و�7T 	�گ رھ��, ��:� ا)��%�<د 	,

��"�، رھ'� 	�د	, �0Eول . دا�-��3 ��ای ���%دی آن 	!�، �*-� ���� ��"� را ��7د���3ن 	,

�KB  1915آور�C  24دا��C واروژان و د��9 ا���7%ران در روز . �%دا:��ده 	, ��ه و �

او را � در�B �-��3، )93-�ر ��د�� و ��3�7، )0/ آن B%ان را ��ای در����ن و . د)���9 ����

)%زی از	�� ��3�% � ھ�93م آ��F%��3 ز��ه ا)� و ��B, 	,ھ� 	,ا:-��. ا�'�ح �n� Jا���3

ھ�ی 	��%ط � ز��ه ��ن دا��C از ا:-��. ا��د��ه��:� ھ�ی آ�F در 	��ن آ�3 �5Eه او را �V آن

,	 واروژان ��E �53<ی را �d38� �%ان ���r ��د ا�� ا)� � 3� � ��ه او 	@!%م ا)�، $��, �

 Y!�', ز��ه ��، ا	� از $�ی +'� او �E<ی ��,� C��'� �� و �-� �BدرUگ او،. دا���	�4�4 T از 

دا���T ،U, از ��م $Iد، �@3, اO%ز��[ )�د)� �8��Eی، اطIع دار�U، ا	� $�ی +'�ش را ��,

�%ھU ز��ه �%د�?/، 	, �%ان �F �-� دل.  

	���3 ���9%ر زھ�اب و وار�9/ )��93%=��ن،  -آور�C د)���9 ���� 24د��9 �-��, � در روز 

/!d	 از ر)�� -�������3ن ا)���'%ل و ارزروم در F�?ن����� ھ�ی )%ر�، �*-� از اور:�، ن �

�3��n� J!T 0/ از( .ای �KBب � وا�U��539 )��� رو�-!�، �3-%ل آ=���, �J!T �5، در ��	

,	 ,���R" آ=��ن در�-�%�» . )� 	,زھ�اب و وار�9/ ا:�3ی در +�:!� J!T ای در � � ����

زھ�اب ��ر)��, +!', دارد و . ھ� ا)�آن 	@3, 	�گ���ن �ا�� �,. )%ی د��ر��8 در ���T ا)�

��زه :�رغ ��ه ا)� U9/ ھ�ھ�ی دوران �%د�, ?�را�U آ��ھ, رخ داده در از $���3ت». زن وار



�� از �*%ت $�8���3رانام، ا	� � �3Eان از 	�7ھ�ات ��ز	�����ن، � ��Fد)� آوردهز��دی � . ،E

�Iنا)� 	��ن ��س 	P%�4ن و �*%ت + آ��8ری���وت � ...,	 8� ھ� دو را �� )���<ه � Uدا��

 	��I, ��د�� و )� زھ�اب را �� )3[ �%�����=%!� V�!� �� 9/ را�. ?�ره ��د��، 	N< وار

���ر آن B%ا)� 	�د��ن �,ا�� �-, 	,. ط%ر :�و�nا���3?����8ن را ?�ره ?�ره ��د�� و ھ��ن

  . 	�����ن در	,ی ����4ی ?��8ھ�ی �Bد ��هروزھ� را � �Bک )�0رد، در ��3)��, آ��ن از رو

,	 F�? د��� �	م دارد. رودا�� ��%��7 ��ن دا��C واروژان � C�	 . از $�ا ��ن از F�? �"��

  ».��	F را واروژان �n9ار��. از ?-� �%زادم 	�ا+'� ���B» :��3%اده ��� �%د

�4م او را ��:�، ا���4م د��9ان را ���� ا��: «آر	� ��رو �� ��9ھ, ��Bه � ��وارش 	�-����ن ���

Uز��ن و �%د��ن. ھ �C ز��ن. ��ن د)� �<���در)� ��ای ھ��� ��+ � ،Uد�����	�9 � �Oر� �	.«  

  . در رد�; �*-� �7-� �%د��

  ».���� 	CR )�دار درو ر:��ر ��د. آر	� iT دارد: «��وارش 	�-����ن ���

��زه ��-� و �F=�( V �%د، � +�C 1905%ر� در :. در آن ز	�ن درو ھ3%ز )�دار ��7ه �%د

��ر ��7 �����3E ھ<ار ار	3, از )%ی ��وه. "�	, ) روزه در ���% آ�Oز ����. ھ�ی ا��ار 

 ��ھ<اده �������زه، ا)����ار دو=� �<اری، �� و$%د ھ�7ارھ�ی داده ��ه و :���دھ�ی �%	��ا�

 . �T, ا)!� در ا���Bر 	�5$��ن �nا��ھ� ��8د؛ )���3ن ار	3,، ��ری ��ای د:�ع از آن����

. 	��<ی T<ب دا���3-%��%ن � �������زه ?��م داد � از )%ی T<ب � ا"�ام 	�8%م ��ه ا)�

F�?  $%ا�, � ��م درا)��	�ت ������ن 	�%ل ��، �-, �� U8T از او �� ��م )�دار ا$�ای ا�� ��

Uدرو ��د ��د�.  

درو در روز �@��� ��ه 	�3]� E%� ا)����ار �%د، در J�%	 اران +<اق ��رد%( � ,��$ ،]3�ای 

��J را درون ��-. 	�����	��:k از ا�Tط در�8 ا)����ار ��ز	,�%B �� و ای �%n� VEا��

ا	� درو E%ن د�� � زن ا)����ار ھ��اه او)�، 	�دد 	���؛ )�ا��dم . ھ�ی ا�9%ر ?%����ه �%د

J�%	 ی����� در ��ز��7، . �� آ	�ن �Oوب Y'� ��د. در �Tل �nر ا���� ��د 	�23ف �� و �

��53 �%د  �<د�V او ر)��، درو ��- را درون ��=-8 . ا)����ار در ��=-8� k:��	 و+�, ��رد

�������زه و �-��ری از )%اران ��رد 	��:k ا)����اری . ا���dر 	�5', روی داد. ا��ا�B و ���*�

8 ?�ره ������� از ر:F��4 در ھ��ن �J او را درو �� ا)�.  �3E ده از آن )�ا)��9, ��?��� �� و��

 "'%ر داد�������� ��وع $3[ $��5, اول، � 	�ت � )�ل در آن $� 	���. � آن )%ی 	�ز .  

 ا���+, B%اھ� ا:��دا	� درو در آن =�] ��,: «آر��و�� ���ا���ن ���E �3� 2%ر��%ا�-� .« 



��ک. %ر ��3�%ا�-� �2ھ�\ �/ ��, ھ�ی $%ان در ر)��ن � +�رت ��V رھ'�ان ار	3, �

وار�9/ ا:�3ی، . آ��م ?���ن دھ�3ھ� � ا)�'�اد )!�Kن "'�ا=���� B%ن��ده �%د��، �� ا�� ?�3ار � آن

�@� � C�+ U8T وی را �Yدر ��د، در دوران ھ�����3ه آ�, ارزروم، ھ��ن C�!B ��[ را �

��B ب درI4ا��h درو �2%ر 	,! �3Bه �!g )��%��. دا�� �%د اش �9� ,=�T د زن �'��� در��

 �Bط� $�م ھ�-�ش ��وان ?/ دھ�، ), )�ل ?/ از آن در ا	-V، ھ�-� درو �� �8, از �

���� �I:, ا"��ل �%ھ�ش � د)�%ر ا)��=�� ��7 � Fا��-?.  

�%ان راه ر:�� �3E ھ<ار زن را �� �%د��ن  ��ا�%زاندر : «	�-�ک �%ر���Pن ��� و ?��ا�, �

��� ھ� در 	��ن آن 	�2'� ھ�زن. ��ا���3 )%ار +��i ��د�� و � )%ی در��ی �-��ده :�)��د��

F�� ,9�-B ل ����، ز��ا از���%B ،ر��n9� ن �����3 +-��, از راه را ���� از روی آب%E ��

 )�CT ��ز��3�7ا	� روز �@� +��IB���� .iص 	,� ,=�B ق ��ده زن. ھ��O ن در����	ھ� را در 

در رو)��ی 	�، ��%����، . در او��، اردو، ���0%=,، ��ا)%ن و ر�<ه ��< ھ��� ا���ق ا:��د. �%د��

38، ر+، راسھ�\ ز�, از +�:!-	 ا=@��، �� د��ا=<ور ��)��، و ا�� � 	@3, آن ا)� � ھ� ھ� �

  .»در 	��ن راه از ��)93,، �!%= �� د�3 	�د��

در و�B ��Pر��د در 	�ه ژو�G �*-� ا"��ن را ��3�7، )0/ 	�دان را : «)%+%	%ن �5!����ن ���

در آرا���9 زن. ھ� :�� c4	C ز��ن، )�=��3ان و �%د��ن �%د+�:!. در ��5ھ� و رو)��ھ� ���%د ��د��

 �<د�V ھ� را در �����ن ار	3, ����*�� آ=���,. ھ� را در +���O /0( ،�����7� iق ��د��Eدر��

 )%ی اور:� :�)��ده ��ه �%د�� در 	��ن راه ��3�7 و ا$-�د��ن را . �Oق ��د��� ز��ن ِ	-3 را �

�3�Bا��ا ��Bرود  ��ه و 	��I, ��ه ز��ن در )�CT ��+, :�ات 	�ه. �!R	 �8�? ن راه��	ھ� در 

 دره)�%اس و �Bر��د، ��3ر راه�ر ��F از آن �%د�� � ��%ان � �Bک ھ� �-��آن. ھ� ��+, 	���ھ� �� 

 )�ل ا)8!�. )�0د��� ��از �Tود دو�-� ھ<ار ��� � در +�:!. ����< د��ه 	, 1916ھ�ی آ��ن 

  ».ا=@�� و د��ا=<ور ر)����ھ� � راسھ� �%د��، �V� �53 دھU آن

38، ر+ و د��ا=<ور ر)����، ا$-: «آرام �������ن ���-	 � �د ��3ور در رود �*-��� ز���, �

 1915در )�ا)� 	�ه اوت . :�ات �%د���d�$ ،و ?�ھ�ی ��د  ھ�ھ�، و د)�:�ات ?%���ه از ا$-�د

 )�خ ر�[ �%د��، در آن ھ�93م، ا��9ر ھ� $� را 	�گ :�ا��:� آب. ��ده از آب �%د��Bھ�ی رود

  ».�%د

,	 Fاد ��5دت دھ���3ن ا:<ا��@�از روی :�ات : «�%�-�J!T، 	,رو�-!�، �3-%ل آ=��ن در . ����

ا�� . ا��، دو � دو و ?�7 � ?�7ھ� ا$-�د � �C8 �8-�ن �-� ��ه. �nر��?�%)� ا$-�د 	,



دھ� � ���7رھ� ا���+, �'%ده ا)�، �!8 ����Tن �7%ر �V ط�ح :�ا�����ه ��ای ���%دی ��7ن 	,

  ».����ر:� ر:� ا:<ا�F 	, ���ر ا$-�د روان، �*2%ص ا$-�د ز��ن و �%د��ن،. ا��دا��

,	 ،CY%	 3,، �*2%ص ز��ن و : «�%�-�ھ%=����7، �3-%ل آ=��ن در	از ��27 ار F��

�7 �����%د���, � از د��ر��8 را��ه ��ه�  د$!��Bا���4ل در رود ��T �3 روز . ا�� درE در

 ��3ور ا)���Bا$-�د و ا"#�ی ��ن ا�-�ن روی رود ��Bا .ی در راه ھ-��3 � ھ�ی ز��د+�:!

 ھ��ن )��%�� د�Eر B%اھ�3 ��� P���Tا.«  

,	 ،: «�%�-���/، �3-%ل )��i :�ا�-!:�+ ھ��, ��	C ھ<اران ��� از J!T "'%ر از آ�Oز 	�ه 	

�� ز��ن و �%د��ن ھ-��3، ?/ از دو ) روز 	���ن در $��, � ��ای�%ا��ن � ��Fآن �,. ا����ده

� �B�( ی اد=�ه �%د��ن%( ھ�ی ���ا=@�� و �����نJ، 	�3، ر+، د��ا=<ور، راس، د)�%ر ��:��3 �

 ��ور "�%م � +'�ھ�ی ا��7ن ا�2�Bص ��:� ا)�� �33، � $�ھ��, �� ���T ���53=ا.«  

,	 ،J!T �8 در��	وان ��ون ھ��اھ, ھ�\ : «�%�-�$8-%ن، �3-%ل آ ��Pھ<اران زن ��%ه از و

 ,@hو �� ,N=�� د�	,	 Vد�>� J!T �  ا��. �%��ا)��3ک و ��U ��ھ3� ھ� و ده ��-� ��وھ, �

 ھ<ار ��� ھ-��3 و �%د���, �� B%د 	,ا��، +�:!آن )% ر:�( �� �2��? C	�� ,در ھ�� � ����

�%�Y; +�ار دار�� C��+��O ,@hو .«  

 در : «�%�-�ھ��ن رو�-!� 	,� U�:�� عIر��د اط�B رو)���, وا+a در $3%ب در 	%رد ارا	3

�3، � $��, 	�دان را +�C. ��5، 	�دان را از ز��ن $�ا ��د���Bم ��د�� و در دو )%ی $�ده ا��ا�"

 ز��ن 	d'%ر � "'%ر از آن �%د���.«  

���� ��ور ��د � �Y �3E �%دک : «�%�-���ز	�����ن، 	, ھ�یآرام آ��%���ن، ��دآور��ه ��5دت

  ».� و$%د ��ار������*�� د��ا=<ور د�9

!W-	 CT ن راه ر)��ه �%د�� ?�3ا���3 راه���? � � ,�����T CT C��+ ��O ن�	آن ز �� ای را �

�378 � ا�rی از ا$-�د 	�ده�� ?��ا ��ده�2%ر 	,� �%9E ,3@� ،��3 �'%د . ھ� ��+, �����ا��E ا='�

8 ��د، ��ن آ��ه 	,ھ� را � 	�dم �%دن� و$%د ا$-�د، آن�8 ��ان �5$ � �Yھ� ھ<ار ?��8 !�

!:�+ Eدره، ا�� �8 ��ه، �� ?%)�, )��ه ��ه �� روی ا)�*%ان، ��3ور در آب �� ا:��ده در �ھ��, 

ھ� و +�Kرھ� را ��د و آ	�ده 	�گ، ا	� ر:� و آ	� در $�دهآ	��� 	��%س 	,را � از ?�7 )� 	,

,	 C�*	د ھ%ا را آ=%د%B گ�	,��د، �� زھ� 	,ه و )��93 	د، و ا"��اض ا"�اب را ����

ا��E ،�*�9ا� د��9 ��,��Bا�-��3 از آب رود%� J$%	 ��3fن ا)���ده ��33 و ھ���	ھ� ��ای آ��

  .��ھ� 	,��%ع ����ری



ھ� � )%ی ھ� $�a ��ده �%د�� از �����نھ�ی )� راه �'@��ی������, را � از 	-38 و د��9 آ��دی

ھ�ی ھ��, ��� ��ه، �� ='�سای را �2%ر ��� ��3	�Y Cھ� �%دک �� �5Eه+�:!. ���د��ا=<ور را�

ھ��, B%��� و 	�3رس �� ��، ا:��ن و �B<ان، �� ?�ھ��, ��ھ3 در ��	� و )�	�ی �����ن، �� ���

UB,ز	ق )%اران از ?�7 را��ه ��E ق وI� ��h �� ھ� و 	�ده. �%��ھ��, ��م ا:��ده �

�53 . � $��, ر)���� � ا�%Tّ�ار ��م دا��. ر�*��3ھ�ی ھ��اه +�:! 	,را در ��ری	��#�ھ� �

 در دا	3 . ��د��ھ� C�T 	,)��2 �%دک �%ان ا�-��دن دا���3، ��4 را � �-��ر �%د�� �� ��ری!:�+

 �����ن ا�-��د�%ه���T د��و ��ری ھ�ی�� ,=�B . ھ� را در د���	ن ��:��3 )���زھ� آن $� را در �

ھ� و �Iغ"�4ب. �� ��ر�V ��ن ھ%ا ?�����ن �����ن )� ر)����. و 	�3]� ���� �� ھ%ا ��ر�V �%د

�O%Oی +�ر +�ر و �Yای ��ق ��وق از ����9، ھ?�واز  از ھ�ی �����ن )�	-� از �%ی B%ن،

  ،، �� ?��8ھ� ھd%م ��د��ھ� ا)�*%ان��ه روی 87B ھ�ی�%��� ,Gھ3%ز ?��8ھ� Uز��ه ا�� ھ

��:��3 و ھ� را ���7 	,ھ� و =Jھ�، �%��ً Y%2BU7Eھ�، ?���ه. د��9 ��ی د:�ع ��ا���3 ا	� �%د��

 ?��8ھ� Eھ����� ,	 ,�I�	,	 م �� د�� . ��، �� �%ر آ��ن ا:<وده���د)� ?�����ن دو روز 

 ،	�43ر و �93Eل )��ه  ھ�ی ر�*�، :�ود آ	��� و �%د��ن را ط@�ز �%��?%���ه اوا+a در �%ھ��0

ا=���، :�	���ه رUT. �����7��3 �� و�7T ��ز	,ا�� دا)��ن را ا"�اب �%چ. و :%Pد�� B%د ��د��

 )���زان، � ا:-� $<ء �%د، ار��4ء در$ ��:� و �� )�"�, ��O	�3]�ه � ر��)� �]�� ر+

  .ر)��

�ا=<ور ����ر و ��)3 B%ا���ه �%د�� �����ن را � در ����*�� د���4 در �V روز )�د 	�ه د)�	'� 

رود � در آن و+� )�ل ط��Nن ��ده �%د، . ر�*��3 رود :�ات در	��#�ان را  ،ھ� ��������7 ��ری

ھ�\ nOا و �ون?/ از دوازده )�"� راه ?��%دن در �����ن، �. ?��8ھ�ی ���8ه را :�و�!@��:%ری 

,	 c4: � �%د ا	� B%ش دا�� "'�هللا ?��� ��3	�3ش، ) راه  دا���� U	F "'�هللاآب، :�	���ه +�:!

 ;!�*	 CT�? د�� ��:�، . ا ��د���ای ���%د ��دن �%د��ن��ا	� E%ن در �5Eه )���زھ� آ�rر �V و 

: «�%د�, دو )�= را 3E[ زده � د��9ان ��7ن داد و ���f� و ]( =%�ھ�ی ھ�-� او �T, ا�� 

 ��7را ���� �,���T,. ر	,ر)� روزی 	او راه  ا:��، و ��ای ��:�� ا���4م د�'�ل +��Iن �

,	 F3��=را ?��ا ��3 و ��78. ��ددوا �	روزی ����   )9, ا)� �=%�او را �3E ��ر ». ا�� ھ��ن 

  .در ھ%ا ���B�E و ?�F از آن � �%دک ��%ا�� ��= )� دھ�، ��9�7B �� )3[ �%��� و = ��د

 و ه��Eرا ��3ر ھU ھ� �@�ادی از ��ری� ,G�$ ���V  .ر�*��3 ھ� در آن 	��8 �%د �%د��ن ����7ی 

 	��I, و ھ� را  ه��ری 	�d�3 ��. در و)n� cا�����3ری ?� از 	%اد 	�d�3ه ���-��B  C��'�

�%انآن ھ��  �ر روی. ��د  ��� ر�*��3 و  راه �� �7Oآ V7B ;!" ا��Y ر:�� ��ا���3 در



ھ� را �� E%ب ورودی ،ھ� $�ی ��9:� �%د��، � )%ی �Oرھ� را����ریرا � در ����4 و  آ�F زد��

 ��د ��-�3و "!; �B زد��، �%د��ن را F� ��ه آن هو آ=�O>$ رھ� ا$-�د �'%د و�O �ھ� را در 

  . ��رھ� ��د

C	�� ،ل�T ���3 ��< �,�� ا��$ ����د��Bی � ��م آ�ّ� � در ��O z3ر ?�3ه . "�J و �4_ ��-�

 روز ?/ ����. ��:� �Y/ّ�3*�ه، راه  �%د، � )'J ��8:, درون ��:���'� V� و ���	ن ز��ه �(

 اور:. از �B	%ش ��ن آ�F ���ون آ	�� ��ر)��، در آن $� �3E :�اری  �3E ھ�� )���دان �%د 

C�+ 3, ��:� و	ھ� ��ز"�م �%د��ن را ��ای آنار ���.  

 �%ش 	,از +�ب )%م �Yای $��ل ?���، وز�� ���� ، )'J و:%ر ا$-�د ��3ور �� �� ر)�� �

. روی :�ات )�ا)�� ��ه �%د!:�+ ��-	 ھ� ���� ر:� و آ	� +�Kرھ� را 	*�C ��3 از ا�� �

 ���7ر ارا	3 �,آن. ��9�7B �%د	���� Eا�� "�J و �4_ ا)�، ��ه ����Tن ��ک در��:��3 �

 V� �	ن ا$-��+, دارد و آن ا��اد ا���	ا�� . �د ��9�7ن ا)� ��ر���?���، وا=, د��ر��8، �� آن �� 

 را$-�د ��3ور �� . و��P 	� ر�K, ��ارد :�ات �. «�4_ را �� $� دارد ��ط�ف ��3��Bود

 	,در ا�� $� 	�ده. آ��3اP���T از و��Pت ارزروم و �Bر��د 	,�Bرھ� ا��ا�O ا"��ق �%�� �� ھ� �

�7 ��ه )%زا��هOآ ��� ا��ک ���ری $�ی . دھ�ا�� �E<ی ا)� � اJ!O روی 	, .�%��	, �

  ».����33:, ��ای د:� ��ن ?��ا 	,

 +�ب اول ��	,�Uد��� .  

: «ھ�اچ ?�?�ز��ن ���!:�+ ,+I� C�	 از آن��� ھ� 	���ه �%د را ����هھ�، �� ��E ،U��%9� ��5<ی �

 ��ه از �5. در د��ا=<ور. ا���B�( در�E ھ<ارانEر�? ز��ن و �%د��ن ��ھ3، از :�ط . ھ�3

ھ� ��ای $!%���ی از �%ر��. ھ� د���n? �9ای nOا �'%د��)�3E ,93ن �OP ��ه �%د�� � 	@�ه آن

ھ� � "!� )�	� ھ�، �Jز��ه. ر�*��3ھ� 	,$� روی ��ریھ� و 	��#�ھ� را �Vا�Iف و+�، 	�ده

�� ��م �%�ھ� را روی B%د 	,	�ده ����7�� . ����ای 	�دران �B�� >�E ����5%رد �� �V ��وی �%د 

fت دھ���d� U�[" ا)���7م ��ده �%د. اش را ���9د و از آن �%ر C��+ ��O ھ%ا را ,�%B ا)�5ل .

��c4:1915  F در ا��'� )�ل . ��د��ھ� را ز�� و رو 	,ھ�ی ?�ره 	�دهھ���ن �U8ھ� �� ?%زه)[

. ا=@�� "'%ر ��د��، ��ون V� ,�T 	�د )�=�Uزھ� از راساز C5E ھ<ار زن ��� ��Tظ� )��

آھ�، ا$-�د در��ه ز��ن ��dوز ��ه را ���� در )�ا)� ط%ل 	-�� راه. =�87ی �%د از ز��ن ���5

  ».�%د��

از �V 	�!�%ن و ھ�2�7 و ?�d3ه ھ<ار ار	3, � در ا	�0ا�%ری : «�F�7 �%ھ��/ =0-�%س ���

از �5Eر�Y و ?�d3ه . �V 	�!�%ن و �5Eر�Y ھ<ار ��� �'@�� ������د��، �Tود "���R, ز���, 	,



ھ<ار ��� ��+�����ه �Tود دو�-� ھ<ار ��� از �'@�� 	@�ف ����، �*2%ص )���3ن ا)���'%ل، از	�� 

J!T �7وی =�87 رو). و�?ھ� � رو)� آن. ز���, آن دو�-� و ?�d3ه ھ<ار ��� را ��dت داد �

 �� ��)93, 	�د��ھ?�3ه ��د�� و �*7, از آن'2T ن. � از�$ ��ن را ��dت داد��، ا	� زاد��ه��4

 . ��ن را �� ا�� از د)� داد��� �Yده در c4: ه�� ��@'����4'� از �V و ��U 	�!�%ن ار	3, 

!:�+ K4� ���Bآن 1916در ا�%)� . ھ� ر)����د��ا=<ور، آ �	د��، ا��(�: CY%	 ی%( ھ� را �

ھ� و ھ� 	�:%ن �%�� �� B<��ه در �Oرھ� ������، $��, � 	�دهھ� در ��+�ار �%د در �����ن

���� F�  ».	��#�ھ� ��d8 ط@� آ

او � ��ھ�ن ����=,، ��وارش 	�-����ن، )0/ . ھ� دور آر	� ��رو :�7ده ����+�ب. )8%ت ��د��

�د، � ھ� �V ھ� را ��دا�� و � )%ی ا:�اد �7-� در رد�; $!% دراز �"8/. د��9ان ��9ه ��د

��8ار ��د. �� ا)�س د)�%را=@�C او �-B /0(:  

- f� ھ� را ���78ز��ن و.  

��ن را ھU ��ن �T, ز	�ن ز���,��B,. ?�3ا���3	, ,��ن را ا���+?��ان دوران �%د�� U	�C ز���,

 Pی � ھ��� �Bط�، �� �����ن ��ن از .?�3ا���3، ا	� :��J دادن ز	�ن د�%ار�� �%د�V ا���ق 	,

 ا���ق را ھ��V��8 آن ،ز	�ن���BPه  ��3ر و�%�  ��ھ�ی +���, $�	 و ھ�ی "���Y/8ت آ='%م� 

�'��C ��د.  

�%ان � T-��� �'%دن او�hع 	,	-�"و E%ن 	�8ن :V� c4 +�ار �%د، +�اری � در Y%رت F 

 �%ا��3 در ����3 � �%�, 	,�3Eن )*� 	,. د���% و)�a :#�ھ�ی���ورد، ?��ان 	� ���� �Tآن وا

��ر  ������4 )*�ز���, و  در ز	��, � ��%ا��3�� ���78ن ��د ا	� ���� ھ��� . و �3E $� ����3در 

  .�%د��+, �����ه ی ��ای ا��dم � د��9 ��ر ز	��, و ��< ������، ه �����3ز���%د 

م، ا��9ر ��Bل �-!�U ?�ر �<ر�U )��اک، ?�ر 	�در. از ا�� �]�، ?�را�U ر:��رھ�ی 	���و�, دا���3

��ادر �<ر�F ھ�رو�%ن را ?�U7E F او � �hب ����7 ��7 �%د��، و ا�� او را �� آن . ��ا��

و E%ن �-, د��9 � $�ی او 	�ده �%د، ��3E 	,. دا�� �%د � :�ار ��3 و $��F را ��dت دھ�

 . �ل B%دش ا)���3 از آن B%دش ��-�، �� ��53 ���, از آن 	?�3ا�� "��ی را � )�0ی 	,�

 . 	��-��V ز���, "�ر��, 	,�%� E%ن �/ د��9ی 	�ده �%د �� او ز���, ��3، ا�� د�� را �

��د، ��ای 	�درم ��ای د��Bا�F ز���, 	,. ��دB%د �� ز���, ��دن ��ای د��9ان ادا 	,

�ی :�ات، در ھ��N-��� و ��ای 	�رو، � او را � ��م B%اھ�ش ��	��ه �%د، B%اھ�ی 	�:%ن در آب

 �%د��ن :��4 ھ�� دھ�، � ?-�ان 	�Nزه ?�F از "�و), ز���, 	,. +'�ی ��ون �Bک� ����د 

در ز	�ن دو=� آ��%�-8% ا)��ان . �5$<� ��ھ�، ��ھ�93ن را �0%����، و ��)�93ن را )�� ��3



�ن �5%دی ��د، در ز	�ن دو=� =��%�, � ��ھ�ی ��ر )�� 	,ار	3, ار�F �%روی را در اردو��ه

?/ از . �� ��dت داد�%دن )�!, B%رد، و �J�!Y �53 آو�*� از ��د�F او را از درد)�ھ�ی �<رگ

 از ��دن � ,'�!Y رد، و ا�� ��ر%B ,!�( %��ی �%دن��ن =��� � Uا)��4ار دو=� ��%��-�, ھ

��ش ��د�� �% ���3Eن � 	�دم 	,. آو�*� دا�� ھ�\ ��8, � او ��8د، �!8 ،�3�%� 8, �� و �

��دد، �8, از ا)��ان ار	3, � از او ��V در��:� ��ده �%د، ��ز 	,��8, در�� ا��از، و آن 

دو��ره ا:-� ار�F )�خ ��، از ا�� رو، �B�� >�E �53%����3ی � ��ای او رخ داد، $�ی )�خ 

��%��-�. ھ� �%د)�!, روی Y%رت و 	�2دره 	�Nزه��B �9هھ� �8, از� Fدا���3 و  ھ�ش را ��ا�

 ��7ن داد�� او را � "3%ان �����3ه ط'4 ا)���Rر�� روا� ز��ان ��8د��� ,��n� �� . ت ا���'rا �	ا

 �-, را ا)���Rر 	,E او ھ� ��ای ��د ��	��8 �%د، و ا�� 	%h%ع د��9ی ا)�، و ��%��-��

,� ��3E ,ھ��>�E,�� ;!� 	�در �<ر�U ?�=�. ��د��اھ��� و+� � �T ,ھ���	در % ?%)�  ،���%?

 ?���% دا���3، ���-��ن��B,	 �7�Pاو ?�ر �<ر�U روزھ�ی  -! و "d'� -ر:��3ھ� ��ای ��دش �

��رھ� �<م%GP �� ��J 	,» ?���«ھ��, در ر)�%ران رو��ز �378'��?�ر . ھ� ��:, �%دداد، ��ای آن

ھ�ی %ا �59'�ن �J �%د، در �Jدر ��ا�» ��ادران �%ز��«�<ر�U )��اک ز	��, � در د���)��ن 

 . ���اری و+� ز��دی ��ای :�8 ��دن � ا�� 	%h%ع ?��ا ��د�"Iدر ھ�93م در��:� آن اط IR	

 :�	�ن 	�ر��ل �� ���B C%اده � ھ��اه د��9 �, 1942در �  �7%ران ���-3, 	,�� �-���

%���ھ�ی ?�7, ھ�ی U�*h و $%راب:�	�ن =N% �� و 	�در �<ر�U ='�س. ژ�% ��ده �%��-اردو��ه 

ھ�ی ?�ر �<ر�U )��اک را در ���E Vان E%�, ھ� ���ون آورد، ا	� ='�سدو د��Bش را از �3Yوق

 اردو��ه، 	,� ��@'�اش از ��B%اده. ���-� � )���زی ��ود��9ه دا��، ز��ا او ?/ از رھ��, از 

 �*�ر)� ر:�، $��, � �B1944 �Bا�T:], ��د و در ��5ر �ھ��اه 	� او � ار�F رو	��, �

 روز ط%ل ���7( �53�از ا�� � ا�� ��)J �� آن ���Tت و . د��9 )���زان $��� ��وھ�ن ���-3, 

����%9 در ?%E د%B �38ت(V9( ,ھ�ی )���زی و	را :�7ر  �-� 4� داد $�ی ��:�، ھ��, �

ز )%م از ?�د��ن �<د�V ا�-��9ه ��وھ�ن دو روز آ	%زش �]�	, د�� و در رو. د��9ی ا)�دا)��ن 

ا�� �*-��� آ	%زش . ���=, � در آن ?�3ه ��:� �%د، ��ھ� ��'�ران ا�-��9ه از )%ی د��� ��

�7%ران و رو	�����, � از 	P%�7ن ار	3, �C�87 ��ه �%د، ا�� ��وھ�ن �,. �]�	, وا+@, او �%د

 ��F)� و )�	�ن، �� �%)���زان ��dع، ا	� )�ا)�� ?�د���, �,� ھ�ی �� در :�8 :�وش ='�س��

)���زی �%د�� �� ا)���ده از آن در B ،]3$%د � B%د :�و?����، و ارا	3 �� د��ن ا�� � د��9 

  .دھ� ?�ا��3ه �����-, د)�%ر � Y; ا�-��دن ��,

��@h�3 )�ل وE ,اک در ط��( Uرا��?�ر �<ر�n� �( از ,� �%�� �rو���3 . ھ�ی �-��ر 	���و�

���B_ ��، دو��ره  ��، ،�� F�:B ,!�( ،�� ��4%رد، �5%دی ��، $nب اردو��ه ��، 	�7%ل ار



. )�!, B%رد، �%رژوا �� و ���O%رژوا ��، از ا�� رو، ��	iT I دا�� د��� را ���3�B�3, ��ا��

 ��ای اr'�ت ا�� �. :��5، ھ�\ �E< ��,را 	, ��3)� ���د��3 ?�ر �<ر�U 	@��4 �%د ھ� �/ :�8 	,

 Gرا، ارا F�%B گ�	  ا��ازه ��5%ده ا)�، )�3 +�ط@, را � در د)� دا��، �@3, ��%�E د���

3, � او �<��، . ��د���	 ���7 ?%ر�8�Eر، �nا�� E ی%!$ ،U��+ در راه ��ز��7 از ��زار �-*�

,	  ���ره )0/ ز	��, ���B �3، از ?�7 ��م� ���@���را�/ B%د در ����Bن  ���%�4 =' ��م را 

، 	%:i �� و از )�	� در�c4:1985 ،��n در ��ر )%م، در ز	-��ن . �� )� � ?���� )4%ط ��د

 ��%��-�E%ن�:�Y در ھ� ��ای Uده �%د��، آن ھ�� aK+ �3 روزE �2ف ��ز، آن را	در  ,�%$

:�Y دارد �$ �� �� �%د$%�, ��Fھ�93م )%ز و )�	�ی ����، �.  

:�Y �rدن در ا�	ن %E و$%�, 8T%	� ��%��-�, در 	�2ف ��ز، ��ای �-, � ��رھ� از 

��4�Tی آ)��، "'%ر ��ده �%د، اP �3 �*, از��	گ، �	ا�� ��,	 �[� � >�E ����ر)��، ?�ر 

 �%د در����n<ر�U )��اک �� آرا	7, � �� �5Eه�-� F4� اش .V�=%�ھ�ی ��ا�%ا در +'�)��ن ��

�%=�V �%د، �!8 ��ای آن � ھ� �E< ��	�5%م ������ �Bک )�0ده ��، � ��ان )'�� � J.  

 در ا�� د���)� 	@3, داردE @��4 �%د ھ�	را?� �� U8/، ?�ر �<ر�"�� . Uف ?�ر �<ر�IB ��

ھ� و در ����دی �nرا��ه ���-� � 	�ر) ��ود در ����*��ھ��, � 	@�%P 	,)��اک � در )�ل

��)��ن ��7ورزی ا)���'%ل ��C�2 ��ده �%د، و ا�� ��ای آ�Oز آن �%د، ?�ر �<ر�U ��را?� در د�

	�ھ�، زر�[ و در)*%ان �%د، و � T-�ب د=-�دی 	�در �<ر�U آر��=%�/، . +�ن �E< 	�5, �%د

��ه � ?�ر �<ر�U )��اک از +5%ه، ����G% و �F�7 ����3ا��، آن. ��د"!U را :�ای �-J و ��ر ��,

�%ا�-� �7%د، ا�� ��را?� �J(�� V ھ��7 ور�8-� �%د، �� 	,آورد، ?�ر �<ر�U ?%ل در	,

 او �'%د. ��د��F+�3$، )�ھ�ک ������Kن، او را � �Tل B%د رھ� 	,:�T �53�. ا	� ور�9�-8,، 

�%�/، "�8س، �%�/، 	%�%ر)%ار، B%ش�%از، ��?�ر �<ر�U ��را?� B%ا��3ه ُ�� �!�-�، و�!%ن

��ر �%د، �@3, )���م ?�داز، )%زنار	�5E ،,3ه��4ش، آ	%ز��ر 	%)�4, و ز��ن %GP دوز و ا='�

:�T  ا�� � ���Bان 	� �� د��� �,. ھ��, �%د � )%دی ��ا��ھ�YIBب �%د�-T . Uر �<ر��?

,	 a�$ را?�، )��اک�� Uا�� ��د. ?�شور�*���د، ?�ر �<ر��� Uرا �� ھ ?�ر . ��%��-U ھ�

ی $�a ��دن ��ا��، و ?�ر �<ر�U ��را?� �E<ی ��ای د)� و �<ر�U )��اک د��E �9<ی ��ا

  .د='�زی

�%�� �E< ا���, دا��، ز���, و E%ن ?�ر �<ر�U ��را?� از آن �@��ت د��%ی � �� ?%ل )��d3ه 	,

در �4�4T، ز���, ار	��3ن :%��7ن در 	��4- �� . او �� ��+�اری ��%��-�3E Uان د���%ن ��7

 �3Eان ����N ��8د��n�. ���	 . ھ� �/ )�"�-�ز �%د، )�"�-�ز���	ھ� . ھ� �/ ���ش �%د، ���ش 



. �Bدم �!�-�، �Bدم �!�-� 	���، ?<� V�>? ،V	���B /� .%ار��ر :�وش �%د، B%ار��ر :�وش 	���

7. ���ن �F�7 ��< در �!�-� ط�!-�ن را از �� در���ورد�,�? Eا��وران ھ� ھ��ن 	�����، ا	� ?�7

 )�"�%نE. ز��ن د�����F�� ی�$  رو),، �� �� C��'� ,-�G%( ی )�"�-�زھ� از���@�ھ�ی 

F�� ھ�ی ور�, و�� �;دار و ��3دار، ?�?%شھ�ی ��ون )�ق ?��3 ���� ���@���ن ھ� آ	��� و آ��4ر 

��!��� ، »ھ�BP%م«ھ�ی =E ,��K%ن ھ�ی ����3, :�و�, 	�����، ا	� B%را�,	�Nزه. �� از رو�

3�5« T!%ای�« ،»,'ِ= Jِ=ھ�«'@$ ، %G���� ھ�ی»��ھ�ی ھ�ی +5%ه، 	�%ه، ��-»وان ھ%

�, از +�-��	-��ی ��8 ا��ود و ��دامI8� ھ�ی���� J�O ی آن را ����3,. ھ��$ � �7Oھ��, آ

�3، � ��م آن ��3ه و �Bد 	,ھ�ی )��، و ��-8%��رو�O، وا:!,�:�� V7B �53 . ��ھ�ی �-��ر�

8��3 ?��%ی �%را�,، �%���	  را �� 3E[ و د��ان ��9ه 	,ھ�ی �'�ت 	�����، ���n� ای از �8%ه

��$�ت ا���IYن ط�!-�ن را ور��E و � ��V آر��ک �Bدم ���ب. دا���3 F�7� /��� ھ� و ا���ی

، و در ھ� را �� 	�ا+'� �-��ر�3E )�ل �@� �V��8 آن. ھ�ی +���, ?�53ن ��د�!�-� را در ز��ز	��

�@��� 	,ھ�، ?���ه ��4ه���� آنآ�B، ��ان C-O روی آب ای را � 	�%رون از �%ک 	�43ر آن �

 د)� ���9%ر 	�4س در )�ل . ��8E درآورد��� �'�ک ��:� �Oاز رو ��+, 	���ه  301	�%رون �

,	 U�	���� �%د و در ا:�8ر B%د :�ور:���+%س �B	%ش. �%دا)�، ھ� ھ�� )�ل �8'�ر �� .

 	,آر��ک � ��Pی ��+%س��Bزدن �� ��+%س <� ا	� ?�)g . ر:�، � ��ای ���7ن ط�3ب، �

=%= �� ��3/ 	,ھ�ی آن ��,��+%س )%8�, �� ژر:�ھ�ی 	���وت �%د، 	���3 ار�, � �%ازی، �!8

,3� .,	 c4: � ]3�آورد، ا	� �%ان ��93, ���ون ھ���3f ��ای ��9ه ��دن از ?�d3ه �3E ،,�%3$ن 

 ��5 د��ه �%د، �� �'��3 آ�� آ	����8,� �� ھ� از ?�d3ه آ	����8,. آ���B �� �3ھ� 	,�3Eن �!�3، �

و �� �F�� ��n از ده  .ھ� از ?�d3ه ���=,، از راه �8%چ ?��ا��ن ��$3%�, د��ه ����7، ا	� روس

?�d3ه ���=,، ا�� ��ر )�ل � در )�ا)� آن 	�ت ?�d3ه $3%�, )��� �%د، آر��ک ��ز ھU از 

ھ� ��9ه ��33 و �'��33 � ���وھ�ی رو), از ھ��اه �� ا"#�ی �%رای 	�!، �nا�� �� �V��8 آن

ھ�ی )�خ ر�7 دوا��ه �%د�� و آرم داس و ?�UE. ا	� د��9 د�� �%د. �%��ھ��ن راه �8%چ دور 	,

)�ھ�ک . ھ� درآورد�, )����Bن�� از ?�F8E�7 آ��ن �� �\ �8, ��ه �%د و ��53 �� ��3ن د�%ار 	,

 ?�d3ه E-'���ه �%د، �-��ر � $� ���������Kن � 	�ت� U7E از د��9ان F�� ط%ر ��-� ا��: «ھ�

8 ���� 	� ��و�U و آن� ��ای آزاد ��ن 	� آن!� ،U����� �	 در ?, �', ». ھ� �����3ھ� ���� ��و�� و

 )�"� ��?��� ���� آ=%د آ	�، و )���زان روس��را�,، ��	�ادی 	� .�8E ��	زC� ھ�ی آ��ن را

  .آ=%د ��ده �%د، از ا�� رو، در ?�7 )� ��د و n9� ,+�� ,��Bا���3



V�>? و�����	 V�>? U�3 د��9 $3[. ھ� ھ��	و  ،ھ�، ?/ از ��B-�0ری درھU و ��ھU 	�دم ��)3

، P�T د��9 زاد و و=�ھ� را ?����,'2T و =�زان از ،���%B ،,�Bدر د���ی واژ�%ن ��ه . �'%د ز

  .������3، �%د��ن ا�3%ن ?�� زاده 	,� B%ر��� در ��ق �Oوب 	,

,	 � ,+���	,. دا��B%ا)� روی دھ� � �8-�ن دور ��9ه 	,?�ر �<ر�U ��را?� B%د را از ھ� ا

��8ار ���, ا)� و 	,د��� ��د B%ا)� د��� را ��37)�، از ا�� رو، �2%ر 	,� ��$�ی او  �nا�� 

�� 	,. ا=9%ھ� ز���, ��33��? Eس واردا?� �%د؛ ھ����	س �'�ھ� ا=9%ی ز$� او �%���	%� � ��

در » 	*���ر��ن«و+�, �*-��� ��ر ���3/ �%	���س را �<د رو���T%ن ا���d . ��:�����7ی 	,

�ر �<ر�U �%	���س ��ای ?. ا=@�ده =�زه �� �U3 ا:��د)P �3زار و��< د��م، از ا�� �'�ھ� :%ق

��53 ا=9%ی ز$�، � د�%ا�9, �%د   .��را?� �

,� J!Oا,	 ���T,	 ف�T د%B �� J= زد�7-� و ز�� .,��,	 E U����5:��%� . Uدر �<ر��	

,��U�%� Vا�� �<د�n� . ت در���Y ا��»f0f? ��:» ھ�د�����	ق . )��� ��در و+�, د��9 � ا

�Yای ��ر�. B%ا��ر:� و آواز 	,B%د 	,�  )%ی ���%ن دا��، �� zر��� P�� 3%ر�ھ�ی ر�< 

,	 ر:�، در)� 	���Y �3ای �%	���س، � و�-�ن د��ی، ��	, )� )��/ و �!%د د�%), را �

 �%د�Bت ا��ا��T .,	 ,آواز	ر �� و�%=� ھ�3%ا�, �� �3E �� ��د، B%ا�� و �� ���7ن ھ�<	�ن آر�

  .�%�, �V �%ار�� ��	C �%د

 1915آور�C  ��24< 	���3 ��را�F دا��C واروژان، رو�� )%اگ و )��	���%، در  �%	���س را

اش �� �� 	���، ��ون )�?%ش، � )�'C �%ه آرارات ا)� و :c4 ط�!-�ن رو��T,. د)���9 ��د��

)�?%ش و ط�!-�ن را . ھ� �������3ن �!�-�ی ار	3,، از ���%=�8%س �� راھJ، آن را �� )� دار��

	, �%	���س �� �%ده 	�دم در. ھ� را �� B%دروھ� �� T%ا=, �8��Eی ��د��آن.  داد� :�4ای +�:!

�%ان �-��8 دھ� و 	�دم را �i�%7 	,آ	�*� و 	, �T درد آ��ن را در ���%� ��د �� ا���ن �

� �53	�B .,او�� را ��9ه دار�� J�,	 ا%d� )��ش 	,در آ�Oز دو)��ن ھU. ��د	��� و ��وع �

���؛ ا	� ا�� ھ��2'� او �Bاو�� �%د، ?/ )*�3ن B%ا��، د"� �، )*� 	,� د"� 	,?�3ا��3

,	 Jرف ا�� راھ�@�	��Fا�-� )�ز�%� �]� آ��آ	�< و �%�� روزی ز�, را . ای ز�%ر وارو�

�U8 ��آ	�ه و ��30ه  ،��، ا	� ?�F از �<د�V ��ن � او �8, از )���زاند�� � ��ای زادن آ	�ده 	,

 )'J . ا در��زن ر� F�? ن�+ z3? �3 آ��ره رو�!%ف در��	، �	�3 آ� Fس ز������	%� از آن =�]

��رھ���ا:-�ر ��3، ا	� �@� :�����5 ���ن ��د�� �%B, 	,. از آن ?/ �V� �53 ��ر )*� ���. +-�وت 

 ا)��*�-� �?�� ���38: «اش ���ا�-��د و � دو)��ن +�:!. ذھ� �%	���س وار!d" .اn9� ر��

)0/، ز	��, � دا��C واروژان را ��ای ���7 ��د��، �%	���س وا?-�� ��ر ». )���زھ� $!% ���:��3



، ا	� �� !»��3ھ�8رم �Bا��: «�*-� ز�%ر B%ا��. در وا+a، )*� ���9، آواز B%ا��. �F در آ	��Yا

و E%ن  .را» در��«�Yای �7B، ا��9ر 	�3]� �%د � �Bاو�� از 	� ط!F7*� J ��3، )0/ آواز 

 �%ش 	,. ?���ن داد، ���3Bن آ�Oز ��د� J� �(او )�ا ر)��، �� B /B/ و " ،,'2	��45+ �3

Eر�?,	 �� �(%�? ھ� را در آن ز	�ن، �-��ری از آن .دری�3, و دو��ره از ھU 	,ای ?%)��ه، �

 �3اO%ز ��[ ��,. ��3�7، از $�! دا��C واروژان و )��	���% راE م، . �دا�-� �� او�dا��(

ا:��د�� 	�5رت اO%ز ��[ در ���7 �-��, �%د � 	,. �%	���س وار��?� را � ا)���'%ل ?/ :�)��د

دا�-� �� 	�د ��7، ا	� ��,او 	�دم د"�B%ان، 	!��/، ����ن و ����� ��33ه را 	,. ���*����3 	,

�3� E �3انB.  

,	  ا�V ر�3B �� ،���3Bه�%	���س ?�%)�� ،J��O ,ای	د %B �� ران را%d�F8	و آد ،�:��n?

  .داد در �%	���س �E<ی ��ای ���7 �����ه ا)�ا�� �3Bه ��7ن 	,. دا��ھ� را ز�%ن 	,

��-� . دو)���F او را � ����ر)���, در �<د�8, ?�ر�/ :�)��د��. ��ه ھ%���ر ��79د��9 ھ�\

رB-�رش آرام �%د، . �, ��د��)�ل �@� در���n، ا	� ?/ از 	���3B ،Fه و ��� �� رB-�رش آ�

Uر ?�ر �<ر��-B�3 ر��	در)�  .,	 �8� V3B ,ھ�E �%�, 	�گ ?�3ھ�9ه ا)�، �%�, � دھ��

  . �3,دھ, و � درون آن ��9ه 	,

�%��، )B,�� /0%ا��، ھ��ن آوازی � از زاد��ه )*� 	,را 	,» در��«?�ر �<ر�U ��را?� آواز 

545 ?�ر . 	�����د، ز��ا ا�rات آن �� �%م ���4, ��+, 	, 	,دا�E U	,. ��د���3B و )8%ت 	,+

 ��ه �%د، 	,�<ر�U از ر�[�B�( ھ� U,?�3ا��	��4, � U!+ �� را در ��5%ده F�79ا� ��E ،�3ا�

اش را �%ا�-� $!%ی �3Bه	�=��، و �� و+�, ��,��د و روی �%م 	,آ	�<ی �B/ 	,)�3, ر�[

ھ�، )��ه و ��ر�d, �%د�� و ?�ر �� ر�[��F. داد��� روی �%م :�7ر 	,���9د، +%ط, ر�[ را 	-�4

?�ر . B%ا)� B%دش از B%دش )� در���ورد��د، ط%ری � 	,ھ� را �� د+� وار), 	,�<ر�U آن

ھ� 	B IR%دش را �� ر�[. �<ر�U در �Iش ��ای ��B�3 د���، در ھ� �E<ی روش B%دش را دا��

 	@3, �%ر . �, ظ�:�� ا��ژی B%د را داردھ� ا�-�. ��در	<���7, 	,� >�E از ھ� F�? ا��ژی

ھ� 	,ھ�)� و از ط�; ر�[�%ر ����', از ر�[. ا)�!Y�: E ر از%� ای 	,�%ان در��:� �

,	 �73	 ,�� E آ��، از[�= E ,. ای از روز ا)����د و	ق �Y >�� �3ا�� ��ای ا�-�ن� .

?�ر �<ر�U از �<د�V . �3,، ا�� ط�; او)�اری و � آن ��9ه 	,�nای 	,$!%ی او �V ھ�م ��7

�T, =�/ . آھ�، ا�� 	U3: �����د و 	,ھ��, �KB cB �3, ��ه �%د ��9ه 	,� ��nOی � �� ر�[

��53 ر�[ KB%ط و ����7, آن	, � �����س +!U را ��< �'�bK(�3 ھ�، � ھ�%ار �� ز�� �%دن ��د .  



 . ر:�ت ��دری �%د � در B%د :�و 	,ھ� آن =�]�ا='� ا��!Y%T �� را >�E در د��9 	%ارد، ھ�

$%�� و �� ), B%رد ��ای درک 	�ھ�� nOا ھ� =�4 را 	,�T, و+�, nOا 	,. ��دو د+� ��9ه 	,

,	 ��� ا�� ��ر ��ای آن ا)� � از �V )%، 	,. ھ�"�دی Pزم ��ای �@�اد $%��ن: ���دو )

B 5%م ھ��	<ه و 	ب %B ا راnO ،�9ی و%را�, را ��37),، و از )%ی د�%dِ� @�ه	ا+'� از �	ات 

 از ھ� ��8ت د��9 � �8-�ن دور �%د، از او ��< � ھ��ن ا��ازه دور . �3,� را)�F، ا�� ��8

�� ھ��ن ��8d3وی ��< �%ان ھ� �E<ی را از ���ون ��9ه ��د، ����� ��دن B%د از $��, � 	,. �%د

�3E ،�+,و د	ن ��غ �� روز���ر $3[ را وار), ��Bدر ��53 ا��. ای د�%ا�9, ا)��3,، �%�ن �

، �3Eن�  ��، ا=9%ی ز$� ?�ر �<ر�U �%	���س وار��?� �%د، ا	� � ��ای �4!�� از او، �!8��� �

�ون د�%ا�9, �%	���س وار��?� از درون �%د، و=, د�%ا�9, ?�ر �<ر�U ��را?� از ��. ��ز������ن او

  .�%د، از ا���ء

,	 U,?�ر �<ر�	ا)�، از ا�� رو  ��B�3� ای�� c4: دت ?�3ا�� و$%د د���%B ،دت%B ,�+و ���

�%ا�, B%دت، B%دت را از اول �� �%ی � 	,��3, 	,+�ر +��3�F�? C,، و+�, آنرا از �� 	,

  .:�ار)��ه ا)� دار د�!� �3,، آن ز	�ن ا)� � و+� 	�د��?���ن، �T, 	���3 �@�ی +�:�

?�ر �<رگ ز���, ا�� ز���, ?�ر �<ر�U ��را?� و)����8ن در ا�� د��� �� ���B�3 ھ��اه �%د و 

. ام )�ھ�ک ������Kن ھ��اه �� ز��ن د��ن �%دد��9م )��اک 	!���8ن �� ���B�37، ز���, ?�ر �@���ی

ھ�ی 	��4طa �� ر�[ و ا�� �*-��� �B ,3@� ،�B�3%د��3), ?�ر �<ر�U ��را?� ���, از ��B%رد

ھ�ی :�اوا�, � در��:� ��ده �%د، و ��B%د��3), ?�ر �<ر�U )��اک ���, از ��B%رد �� )�!,

  .��3, )�ھ�ک ������Kن ���, از ��B%رد �� �%); �%د�%د، B%د ز��ن

 



 

  ھ������  

����  دا��
ن 

«در f0f? ��:آن» ھ�د ا��، �� �� ز���, ��دهھ� در ا�� د�ا�*�ص ��Oوا+@, و$%د ��ار��؛ ھ�

�V� �53 �*��2 و$%د دارد � 	,. ز	�ن و 	�8ن B%د، �� ��م B%د��O ان آن را%�وا+@,  

 «?�3ا��، �Eا�f0f? ��:,» ھ�د	ه ��%� ��R8� وا+@��, B%د � C��'���3، 	���3 دو و$%د او را 

د:�� ?f«	� اJ!O در��ره راوی . �����ای � 	C��4 ھU +�ار 	,آ�3f0ھ� «,	U-�%� . در روا��

«	�، راوی در��ره f0f? ��:,» ھ�د	زه روا�� ��ه، راوی دو��ره . ��3روا�� ��و در ا�� ���ب 

ا�� ا�� ر�� در $�5 . ��3او از راوی و روا�� وی روا�� 	,. ���3%د و روا�� 	,?��ا 	,

7�%B ;�Y%� B%د ا$�زه � ،U�(�� راوی ���Bآ �� را ��ارد، و از او � )%ی "8/ ����دد و �

ا	� E%ن در��ره . ��ه B%اب را B%اھ�U دا��، )B /0%اِب B%اب را و ا=, آ�B	� �����U، آن

 B%د، در �Tل �%��� د)���%3�%�-�3ه 	,�%� ای ا)� � در�������ه �%�-U، و او ��< UB ��ه، �

 1ه ����U، در)� 	���3 	���و��8ھ�یداری ا:��د�*��2, � ��م 	%=; ا)�، �%�� در )�ا��', ?!

 	%)���ن ?�� ��ای ?-�ش آرا�C از )�'�ی آورده �%د� Uھ � C2�	 ,�%E- ب )�ل�-T Eھ� ا��

  .را از د)� داده و از ��د ��ده �%د � در ط%ل آن 	�ت ?-�ش $%ا�, � )� )���زی ��ه �%د

��2*� �%ان ھ�ی ��ر�*, ��< 	,���ب ھ� را درھ�ی وا+@, B�� ،�h�T, ��مدر 	��ن ا�� ھ�

«��:� و ��B, د��9 را :c4 در f0f? ��:د ». ھ�د%B»��:د «F�� Eا�� �*( ��n� در��ره ��

�%��3؛ ?�F از ھ�ی ��ر�*, اJ!O از :����ن )*� 	,� ���ب�%��، ا	� ���ب ��ر�E ،�-�� g%ن	,

"%�d	 >�E نھ���%!N	 از �	, ای از ز�%رھ� ا)�، ز��ا "�%	ن . �%��)*� ��	و=, در 

ھ�ی د:�� �8, ھU ھ-� � و$%د �Bر$, ��ا�� و "!��UO آن، و ���� � ھ��� "!�، �*��2

د:�� «�%); ��	, "�ر��, ا)� و $�ی ��:�� او در . �%داو �%); ��	��ه 	,. دارای ��م ا)�

f0f?ھ� « $<و )���Bر د:�� �'%ده، ا	� �!� )'J وا+@E�� ��ی ا)� � دِر 	�2'�ای ا)� �

����7؛ ا��+, �B=,، �� د�%ارھ��, 3E[ ���7ه، �� ��, ��3ه ��ه، �� ��ر���� ا��ق ?���ن +�ن را 	,

 	<ار ��ه، 	���3 +'�ھ��, � �����ن در)� 	,� C��'� ,��B��%� .آن �	اF�� �� ���� ���ب ھ� �

  .ا�� �%رھ�ی د)� $�@, ھ-��3در)� ��ه

 آ)��ن و ز	�� ھ-��3ھ� و 	�دهز��ه� i!@�	 دار��. ھ� i!@�8-� � 	�گ � ��53 	��#�ا��3 � .

�%�� ا�T#�ر وh@��, ا)� � 	�گ 	,. ��B�3ا	� و ا��9ر ھ��ردی 	,	�گ در 	��ن آ��ن 	,
                                                           

1  - V(ی ھ�"�و�%E ,=�B%��% در �% و,  ,� ��8��9 ��3ر �ن�E �� و  رو��,	 :�و ھU در �� C8� ��' ,,در	 دار ?!
 م.��3آ



از . ا�T#�ر، ار�'�ط, ا)� �� 	�گ. )�ن B%ردن B%را�, =n�nآن را �B!, زود ?���ن ��ھ�، �

4 ���n، از 	@�%ره �� د��ا=!T از ھ�� �!	 V� �(، )�ا��	از )��2 ��!% F�� ,�:�-	 ور، در>

  .و در ?���ن آن، )�ھ�ک ������Kن � �%); ��B%رد. راھ, � �� 	�گ در ار�'�ط �%د

  

  %$#� اول. ! ��ره

cB راه در ط%ل ,	 F�? U�4�-	 ر:�آھ� .�ھ�ی ار	��3ن � از $�ھ�ی �%���%�, E%ن آ��+�:! ,=%

�?��,، از	��، ا�<	��، آدر���%?!�/ �� از و��Pت آ��ارو ،,��O ,=%��ا�%زان، ارزروم و �Bر��د 

4 ��م 	,!T ���-*� �3[ �� ��9ه از دور، زا�Gا�, �2%ر 	,. ��5د$�a ��ه �%د، ?��ده � ،����

��د، � �F 	,��ن ?ز��3، �� ا�� ���وت � زا�Gان را ا���ن��9��8، � �� )�ھ��, :�ود آ	�ه ��م 	,

J(از ?�7 �� ?%زه ا  را��3 و ?�ا��3ه ��هھ� $!% 	,)���زھ��, �!:�+ � ھ� را � �hب ��ز���

	�در �<ر�F، وا=���، B%دش و B%اھ� : ��B%اده )�ھ�ک ������Kن ��	z3? C ��� �%د. ��دا����3	,

F8E%� .ا)���'%ل :دو :�ز�� �<رگ 	�در��ن . �)��ده ��ه �%د����، )��%ن و ھ��9%ھ,، ?��53, �

ھ3%ز 	�U8 �� )� ?� �%د، �� ��زوا�F :�ز��ا�F را در آO%ش . ھ�	�3 ز�, ?�J3$ و $%ش �%د

 	-�U�4 ��م ��	,!:�+ c(در و دا��، �� آ��ن را از )U ا)'�ن 	��:]� ��3، و ��<، از 	3]�ه ��:�

?�رش رو��، ز�� ?��اھF3 ?%ل . ھ� 	2%ن داردھ� در ��3ر راها$-�د در��ه ��ه از )%ی �Iغ

�5 ��د��، �� د+� ،��4	���T ر�G/ ا�-��9ه ا�<	�� را �� +-��, از آن �!�c. ?�53ن ��ده �%د�ھ��, 

  راه 	5�3, ���� �� و آدا�� را Kز�%� ،�����B و )%ار +�Kر ���� و راه ا)�5� ,8، +%��

 ��ه �%دآھ� � د)�%ر ار در آن $�، cB. 	@�%ره در�%رد�����-� F�ھ� آن. +�Kر �%+; ��د. 

 در �%ره راهEو راها�� ,BI93( ,ھ�ی	ده �� ;�ا:��د��، ���n از ر	i 	,ھ��, � از د�� 

ھ�ی 	*2%ص ا�7Tم � در آن ���0Eه ��ه و=, �%+; +�Kر ز���, آ��5 را ��dت داد، ز��ا وا��

ھ�ی 	���ه در وا�� �-��, 	�ده. دادآب ��, �%د�� �F��d3 ��ا��، B%را�, رو � ا���م �%د و �-,

��زه روح ھ�ی 	��ن راه را در ط%ل ����B< از وا����ن را �-!�U ��ده �%د��، ز��ا 	�ده�%د�� �

 �%د���Bھ� ���ون ا��ا.  

�*-� ��ای آن � 	d'%ر ��Y ���7ھ� ��!%	�� ?��ده ��و�� . ����3ا��، B%�'*�, آ��ن دو�3Eان ��

 در)� ز	��, از وا��و دوم ا�� �/�� ا	� . 	�د����ن ��3 آ	�ه �%د و دا���3 	,ھ� ?��ده ���� �

ھ� )�ا)� راه را ?��ده آن. ھ�ی و��Pت ��O,، ا�� ا	�8ن را ?��ا ��8د��ا����R، �*2%ص +�:!

,B�� ،ی ?��ا ��د��ط, ��د���B د�� ��ری و%� ���%ا��9  "!� B-�9,، )�	�، . ��ن ��

,93(�� ، �0Eول و ���7ر، از �Tود �V و ��U 	�!�%ن ��� �'@�� ��ه، ��U 	�!�%ن ?�F از ر)��ن �



�3��nدر� �-*� 4!T .ق در آب�O  �� ?�ی B%د، �� $� 	,ھ�ی د$! و :�ات � آن�-��, �

  .����ھ� ا:<وده 	,ر)����، � آن

J� ،�'	��0( ه�	,در 	دی �( ھ� را � آن. ��:�ز ��ھn�,�� Fا��، ا	� ��	�ی روھ� رو �

�� U7E ��ر 	,. ای و)�a در �<د�V ا�-��9ه 	@�%ره را����	�%ط>�E  - ��د، 	�دم از ھ�

�� �Eدرھ� :c4 )%ار �� �5Eر ��F. ای �Eدر در)� ��ده �%د���%� -روا��از، ='�س و ر�B*%اب

. �B=, �%د ���کEر�? ،a��	 ��	 �5رE ( �T�-	 ��د�� ر�[ و رو ر:� ?�5 	,ای در $��, �

 ���رش . ��:�، ا	� در ��ا�� )�	� �/ ���%ان �%د� $!%ی آ:��ب و ��ران را 	,� U7E �� ھ�ک�(

Uدرھ�ی )�ھ�Eا���5ی آن �	ا ،�Bدرھ� را . ھ� ��?��ا �%د��3ی ��ده ?�دا�E ً�5، در  "��ا� ���T در

cB آن )%ی Cوده ر���	 ��B%ب 	��:]� �%د و ھ�\ �/ ��ای ?��ا ��دن ھ� آھ� $�ی داده �%د�� 

ھ� را �����ن ز�� )�� �Eدر و دور ھ3%ز �E<ھ��, دا���3، ?/، آن. ��ن $��G ��38 وارد ��5 �%د

  .از U7E اط�ا:��ن �� ا���Tط B%رد��

 ��cBه � ��ه د)�� ,�ھ� را � )%ی اردو��ه ?/ 	,����، و=, آنآھ� �<د�V 	, ھ�ی 	���و

	�دم ا�� ��ر از . ھ� د)� ��دا���3 و �nا���3 ��ر��ن را ��338)�ا��dم )���زھ� از ����5 آن. را����

 ا:�اد درون آن در ���ون آوردن 	�ده�Eدر � �Eدر 	,� ��ھ� ��V ��33 و ��ای آن � 	�دهر:��3 

��، �8, روی �nا���3، )0/ و+�, ��F از �T ز��د ��ھ� را ��3ر ��9��8 	,ھ� ��53 �����3، آن

0. د��9ی� �%د � اردو��ه را 	���3 ��ج	�گ �%�, �B�( ,8E%� ن ھ�ی��	ھ�ی د�����, در 

�� �����7، �*2%ص �Eر?����, � 	�4وم�Eر?���ن از ��)93, و �%ی 	�گ �Bه 	,. ��:� �%د��

�937, �� از �8-��  ھ� از��ن ��ر �nا�� �%د��، ا	� ا)Jھ� �-� ��ه �� در ?�Pن�%د�� و � ��ری

ای 	���ه، در ��7Eن 	�دم ھ��ن ھ� در �%�)[. ھ�ی �%ھ-���, 	�ده �%د��راه+!U ?� در �%ره

  . ھ� Y'%را� در ا��]�ر ��ر�V ��ن ھ%ا �%د��د���� و �� د)� �Iغ��)93, و ر�z را 	,

,	 U3[ ھ��-��3 و ��Pی )� 	, آورد�� وھ� را در	,در ط%ل روز ='�س. B%ا����� �� ��م �%��

�%ا:i ��د�� � از ��ری. ��د��?�5 	, ��%+ Cزه ازدواج ��ده اھ����ن ا)���ده �� �V زوج $%ان 

 �T%ان � �%�� از ?�7 )� ھ� V�� دھ� ��ای�	آن. ل ��ھ�3%��33 و  ھ� ?��537د ��د ز�, �

��	<دش �%د، +�ار �%د ازدواج ��33، �� . ر�B*%اب ��وز�� �� ���5 ��%ا��3 در ��ا�� )�	� ��ب آور��

  .ھ�ی "�و), در 	��ن راه 	�ده �%د��ا	� )�+�وش

و+�, آب رو � ?���ن 	,. ��دھ� $�a 	,	�در )�ھ�ک دو ظ�ف دا�� � آب ��ران را در آن

Eا��، �� ?�رn�,	 �5? J� در ط%ل ھ� را �B/ 	,��د�� �� از �'U3 ���3ک �%د، =Jای �

  .��د��



آ	� و ا$-�د �3Eن ز��د 	,آھ� ?�F 	, �� و �KB ?%����ن ���cBر �Eدرھ� �B!, ز��د 	,و+�, 

��د�� و �Eدرھ� ھd%م 	, ��، )���زھ�ی ا)J )%ار ����� � ھ%ا از �%ی 	�گ )��93 	,

)���زھ� و  �����Eدرھ� ز�� )U ا)'�ن و��ان 	,. دا���3ھ<اران ��� را دو��ره � ���T وا	,

 	,	�دم را ���T ی%( � و+�, در �-�� )��a ��ر و �3 و $�a ��دن �Eدر . را������ ��ز���

	�����، )%اران، )��'�ن���%ان 	,Eاز ?�ر C87�	 ھ�ی,	 F�زد�� و آ��ن را � ھ�ی V7B را آ

  .دا������3ب وا	,

�� 	3<ل �@�ی 	-�:�, �%د � �V :�د . ھ� ر)��در آ�B 	�ه ا��'� �%�� � آن �"�( z3? دی در�"

  .ھ� دو روز �@� � آن $� ر)����?��%د، ا	� آن	,

  

  %$#� دوم. ا'&%��

 در )�CT رود :�ود 	,ھ�ی آ	��%س 	,راه از :�از �%ه�TIYی ا%( � /0( ،��n��	آ . �

4 دوم � ر)���� �*-��� ��ف ��ر��ن ��:�!T .د �-��ری ='�س�� c4: دا���3 و ��ھ�ی 	�3رس �� 

روا��از را روی . ��دھ� را ا���, ��م 	,��د و آنھ� را  U�*h	�B,ِک آ=%ده � "�ق، ='�س و

 ��ری را رھ� ��د��، E%ن. ھ� ?%������n� �Bا���3 و B%د را در )�ا)� ط%ل راه �� ر�B*%اب�

�%ان دا���3،	�دھ� . �%ا�-� �n9ردھ�ی �3[ ��,از �%ره راه � ,��$ ��. �����7 ا��� را �� دوش 

ھ%ا و+�, :I	 ،�� دره��, ��م � ��. ھ� ?���ب �7%��ای را ?�ره ��د�� و ��9��8 را �� آن �-��3 

ا:��د �� 	, راه �%ھ-���, ���<ی �%د و ?/ از "'%ر +�:! ��< ��3E ��+, 	���، ز��ا ھ��/ از ��

��h,	 دره )�از��  �� ��د�� و او ا��	�در �<رگ را �� �B ����7ه 	,. ��ھ�ی ��Eق ��%�

ھ� �%���ه ��ه � ?���� IB ،�����!Oف �-��ری � از ر	i ا:��د�� و 	�د��، �� ��� $�ن � Y*�ه

 ا)�4'�ل آ	���و+�, � د�� :�ود آ	���، ��وھ, ��	C ده. ��ب آورد� b!-	 زھ� . ھ� ��د���(

	�دم ا�-��د�� و �� . د:�ع �nا���3,ر:� �ای را � ?�F 	,در $� 	����� و +�:! ،"I	� داد��

��8ن دادن ��3[ و ����7 �� ا��7ن 	, �� �7 � )%ارا�, ��9ه ��د�� �T�3و�B��ای ?���%ه. 

ا�� . ای ژرف، و در ?�F رو )%ارانھ� �%د�� و در دو )%، دره��ر�V �%د، در ?�7 )�، �%ه

د:�ع، ا����Rن زن و �%دک، در د�� �, ھ�ی 	�Kود و+�:!. ا�F*�U را از �Yھ� دا)��ن ���3ه

�%��� راه :�اری �d%��، ��ون آن � ��ا�� ھ� �/ از �%ده $�ا �%د ���� و ھ� �V 	,?�ا��3ه 	,

 "�� از �,� ���ن +����, )%اران �Oر��9 و ��37ه B%اھ� ��؛ ا�� )%اران از $�8���3را�, �

 آزاد و 	-!b ��ه، ز��ان���� �%د��ز اھ� �� ا���دھ�، fE ازھ�ی �:�� C�87� . "�اب ��وی �

,	 F�? رت��ھ� B'� 	,ھ� را � آنآ	� ��O	�3]�ه )� ��)�3، اJ!O ز	�ن و 	-�� ر)��ن +�:!



��ه :c4 . ھ� ��ر��ن را ا��dم دھ�3داد�� دور �%�� و �n9ار�� آنداد�� و � )���زھ� د)�%ر 	,

�� آ���B ��� را +�C	,��د�� و ز��ن $%ان را �� B%د �Oرت 	, J!O,��د��، و ا	ن . ��د��"�م %��+

�E �3�7%ن �E �3�7%ن ?%ل و $%اھ� دا��، و ��ه 	,	7*2, و$%د ��ا��، ��ه �-, را 	,

. �����5 ��ر �< ��دن و B%د را � 	�د�, زدن، �� ا:��دن �� ز	�� �%د. �E<ی ��ای دادن ��ا��

 د�'�ل ھ� =�9	�F= ��,�%د و )U ا)Jا�� او B%ش ا+'�ل 	,� �(%�?  ��ن )%اران ��-B �� ،د��

و در آن ز	�ن �%د � آن. �%ا�-� ��dت �������3�B و �� ��ر�V ��ن ھ%ا 	,ھ�ی 	���ک 	,ھ�ف

J(ھ� ز��ن :���د ��37ه و =�زان را �� ز�� ا,	 ھ� ?�7 )� آن. ������د�� و دور 	,ھ� �-�

 	�د	, � ھ3%ز ز��ه 	���ه �%د�� آھ-� و ��z ��	,	,د��, ?%���ه از $-� ��+, � ,��$ ،���	

�3�(�B .  

�� ارزش، ا	� در�7Bن، �� ��د�F ز���dی �,. ��	<د آن زن � �� او دو)� ��ه �%د�� ��< ��7

او را ���<�� در آن . )%اری آن را B%ا)� و راه د��9ی $< ����ن ��دن او ���:�. آو�*� دا��

  .، ��ای B%ان ���Nی در����ن وn� �$,7Tا���3

,�Bر)����ز �TIYد�� ا � ��Tز � b'Y ی�	�	ا���3 و در دn� �( �7? در دو )%ی . ھ� را

C�B%را�, رو � . �Eدرھ� را ?�5 ��د��. ، ������7ن �%دک��ا�'�ر ��ه �%دورودی اردو��ه ا$-�د 

ھ�ی �%���%ن � )%ی � و در 3��n��5$از 	��ن د�� 	, هھ� )���زان )%ارb'Y. ?���ن �%د

 	,. ��د���Eدرھ� ��ن ?���ب 	,!�T ��� ���3E ،ن�� 8� V� ,��ای	و�< I� Uد�� و �� ھ��

�� از 	��#�ھ� 	�ا+'� ��، 	�دم ز�� �Eدرھ� 	,اردو��ه در )�"�ت روز آرام 	,. ���� ����>B

�33�.  

,	 J4" ,��( ه 	�گ � �3Eان �����، ��3 �%د و ��%ع �����7، ز��ا �%ی آزاردھ�3)���زھ� �

:�	���ه اردو��ه 	�دا�, را � ھ3%ز ���و�, در B%د دا���3 :�اB%ا�� . دادا)�5ل B%�, را آ�5, 	,

ھ�ی ?���< در اردو��ه و E%ن ��)93, و ا)�5ل B%�, در آن 	�ه. ھ� را $�a ��33و د)�%ر داد 	�ده

 ��F از ��2 ھ<ار +����, ��:�، :�TIYدها�	ه د)�%ر داد ���	ک ��B ھ� را ?�F از �

 اردو��ه ��+, �nار�����T روز در  	�دها��. )�0دن، دو )�%�,	 V7B وزش ��د �rھ� در ا

,	 =�f	 ،����,	 و $�ی ����ی ����,	 Fا:<ا� ,@�$   .��:���:��3 و ظ�:�� �%رھ�ی د)�

ھ�ی رو)��ھ�ی اط�اف، $��, �*2%ص ��وی)�E /0درھ� را � ھU �<د�V ��د�� �� �Oر��9ھ�، 

�3��� 3 ��ا��Bیآن. ��ای ر��@'�ھ� ?%ل و طI ھ� از ��9��8 ��), ��ا���3، ز��ا ھ�\ �/ از 

 ��3دزد��، E%ن ��,��,E د��. دا�-� �� آن%� Fد)� آورد�  ھB U%ا)��ر �E آرد، ��8  - و آن

V7B ��%� ت -و�	م ��ه �%داز ��� F�? ر. ھ��E <ارھ� د�'�ل	ن در ز�� د�%ارھ� �� ��3ر ���?



د��9ان =�4. �����7	��I�'ن � ا)�5ل B%�, �< ��ده 	�گ را ا��]�ر 	,. ��3�7ای "!; 	,د)�

,	 ,�P%ط ,�  .$%����ھ�ی ��ن �Bد �%��ه را � )���زھ� از ��3ر 	-�� ?���ب ��ده �%د�� 	�

از �Eدرھ� ���ون ر�*��3، �� �; . ��ف ��ر��. Jای روی داد، و در "�� �Tل �E<ی 	�5	d@<ه

ھ�ی ��ف را در �; د)� ای �%ر ز���, در آ��ن �%د � دا�ا��ازهھ3%ز �. ھ��, دراز ��دهد)�

)�ھ�ک ��F از د��9ان :���ه ��د، ز��ا در��:� �%د . آب ��33 و +�Kات روی ا���79ن را =�/ �<��3

  .	�����3�7 ��+, 	,	�� �%د، ��:, � 	,ھ�، � )�د�� از زروی ?���7, 	�ده

 ��ه از ر�B*%اب�B�( درھ�ی�E ،را )�د ��د ��	�5', :�ا ر)�� و ز	ی �	ھ� ھ��اه �� ��ف، )�

��B%رد�, �'��C ��د، ھ%ا را ���< ��د، � F'3$ ھ��%� 	%$%د ?���ن داد و �%ھ� را � >��ھ��, 

 روی ز	�� ��3�-7� U3'� �3��	 .E دم از�	در در �<رگ�E �3 �7ده: Uو در ھ ���	در ��د آ�E ����

���� .,	 i:%	 ,-� ا��g� /B ر و�B �3E ��  زده را � $< $< وادارد و آ�F رو�� ��3، ھ�

,	 a�$,	 از دور c4: ا�� ,�T ،�����33� ش ��ن ��9ه%	�B ل�T در !@� 	��#�ھ� . �%ا�-��3 �

درون  	, ��:��3ھ� را ��ه �%د�� � و+�, د)� و ?�ی آن از ��)�3E ,93ن �OP و �3Eن )�	�زده

�Eدرھ� 	,B�� ن��%E ,�����7، ��زو و را��7ن	ا �Y V7B ,ای	8-���د و �.  

. ��آ=%د ��ھ� �Cراه. �� ��، ��ران ��:�آ)��ن آرام. ھ� دو��ره راه ا:��د��و+�, ��ف آب ��، +�:!

8��� �; ?�ھ�ی =*�ھھ��, ����ه از ر�B*%اب� ?�ھ�  ����f�? � دم�	 ��ن � ز	�� ��E ،�'-fا�

 ز�� ��ران ر�<، � ھ� ا�'�ح را 	. را از �C و Pی ���ون ��37 ?���7نرا �%ا�, �����ه �%د �

ھ� 	��8 �'%د، ز��ا در آن ���رش 	�ده. ��د، ?��%دن راه ��زه �Tود �V ھ�� ط%ل ���7آ=%د 	,

� c4: � �:�� ھ� از ��ران ��م ��ه *�ر آ�, ر�[ ��/ B%���7 ?��ا �%د، �%�� �� ا:��دهراه 	

ھ� را =�9	�ل 	,آ	���، ?�ی ا:��ده�-��, � از ?, 	,. ھ����B �3ک رس ��م و E-'�3ک ��ه �%د

��ران . ر:�ھ� :�و 	,�� و در �C و Pی راه��د�� و �%�� ا��7ن E%��ن ���Bی )��ه =��5ه 	,

�T ،�	��� �3�����(�24 ر	 �   ., و+�, �

 

�م. *
ب� �#$%  

8 ز	�3, در �3E ��ای ��زدا��� �'@��ی�ھ� از ورود � ��5، د��, از �Eدرھ�ی )��ه، روی 

آ=%د � )'J و$%د �Bک رس $�a ��ه و ھ� �E< را � آب ��ف. ��!%	��ی آن �-��ده ��ه �%د

�'��C ��ده �%د �I�.  

	�دان . 	�د���� در اردو��ه 	,ر راه :��Y, �'%د، ز��ا F�� P�Tھ�ی 	���ه د��ای ���رش 	�ده

��د و ھ� را از اردو��ه ���ون 	,�8,، ��وھ, � 	�ده. ��+, 	���ه را � دو ��وه �*F ��د��



4 )%م، ����7ن 	�ده. ���3 �%رھ�ی د)� $�@, 	,��وھ, د��9ی، !T د، در%� ��ھ� د�%ار

7B �338ه� ,��B �3��	 د�� و ا)�*%انز��ا%� Vه�� V'( �	�( , ،ھ���ن از	د %B آب را �

���� و 	���B ��%� �3م � )�B, 	,ھ�ی ��م ��ه از آب ?�ره 	,��د��، رگ�����7 و ��د 	,

و "Iوه �� آن � �Bک E-'�3ه . ��:������3، از ا�� رو، $�ی ����7ی 	,�� 	, ید�%ار�� . زد��

�� �T?�5 ����ھ� ��< 	,�%د، �%دال���� ,	 �.  

��وه دوم 	�دان در د��=�E �� c4: ,را�%B ��:�� ھ� )���دان �%د�� و ��ایھ�، � ��ه ھ�ی ز��=

!�	 ���T ده در آن �%د��، و�	ا��ت %�T,	 Vھ�ی :��7���4 ��5 �<د����� .,B�� ھ3%ز ��ن �

اردو��ه را � )� �J ��ای ��:��  ھ�ی )���دانزد�� و )[ھ� را �� ) ]3	P�E,ک �%د��، �Iغ

  .��د��، ��8ر 	,را ز��و رو 	, ��د���%رھ�ی �����ن ?%����ه ��ه ، �%�� :�)� ��7ه

 ��3E �%د'2T ز ��%ع�Oد. آ�� I�'	 د��ن را%� �-*� .�%�ھ�ی )�خ ?%���� ھ���ن را �� ر�

�%ا�,�� J'(  زUBو �� C��'� �"�( ھB U%ن و "�ق را در آن �ھ�ی B%��� ��د، و ��ن �

را � از )�	�  ,�%ا�-��3 و �%د�����ن )�ا�� ��د، � B%��3�7اری ��,)0/ � 	�دران. آ	�*�

)�	�ی ز	-��ن �%د � �n9ا�� ھ��9ن � آن ����ری 	'�I . :�7د��=�ز���� و در آO%ش 	,	,

�, ��ا���3. �%���d� د��9 راه �	�( J'( � از ��س 	'�I ��ن دور 	,)���زھ. و=, ����ران �

. ��د����3��n و �����ن ��ن ?���ب 	,	����� و :c4 ��ه ��ون ?��ده ��ن از ا)J از 	��ن �Eدرھ� 	,

 :�8 ا�� �'%د � ��ن را از �C و Pی ?�ک ��3 ,�-� .8� � ,�*'�%B ,ا:�اد	ر�%د��، ای ��ن 

��:��3 و )� را Pی )�3 �� ��ن را 	�U8 	, دو���� �� آن را �� ا:�اد �Eدر B%د +-�� ��33،	,

 ��3 و آن را از د)�F ���9د:�و��ده ��ون $%��ن 	,!�T ,-� دا�'	 �� ����@!�.  

����، ��ون ��ه � ��ه، �*2%ص ز���, � از "nاب و$�ان ��ای �%د��ن 	��#� د�Eر $3%ن 	,

 آ��دی�	� ���,	 Vد)� آور�� ھ� �<د� �� و �-��ی ���< �����3و )�?�3ھ, ا	����� �� B%را�, � .

 E%��)� دور 	,ھ� را �� �����ران 	,آن��h ب )3[ و��  .را������د�� �� �� ?�

 +%ز ��ده �7-� �%د و ��ری از د)� �-, ����,. ��ن ����ر ��زن ھ��اهE ھ� آ	�، $< ا�� �

�7 ��ز��7؛ روزی 	�د ��B%اده . ھ�ش �����از��ر�B*%اب دا���3 روی ���� ,OI� �� ن����K��

در ��9ه 	�د . زدھ��ن روز ��8ر ��ده �%د، ز	��, � �V د)� �Iغ روی �0 ا$-�د ��7 	,

�F�%03 ?�ره . اش ?%���ه از د)� 	%ھ�ی 	d@� �%دھ�ی :�و ر:�زد، �%���+, و7T, 	%ج 	,

�� ��� دور ����3E F ��ر ?�ره ��ه و ��ای آن � آن را ��د �'�د �� ط�3ب �-� �%د و ا ز )�3

 و ��ه زده �%د، �E<ی � �� . ?����fه �%د�-� �? ;� � Eرا �� ?�ر �*� $�ی ��F، دو E%ب �

ھ� ���<�� �%د �; آورد و ��ای "'%ر از ='��م زدن او �Yا�, �'� ���7ن �E<ی �� ز	�� در	,



��ای ��8ر ���زی � دو��ن �'%د، �. ?��F را �!�3 ��3�P ،ا���� Uا�, ھ%,	 c4: ھ� را �-���

ھ� � از nOای :�اوان اردو��ه :�� ��ه �%د�� ��:, �%د )3[ را ھ� و �Iغو=, ��ای )[. ����7

��ب ��د، )0/ �� ھ��ن )3[ �!�? رو�� . اش را �Bد ��د، �� ��دن را � )�"� ?����fا)��دا�

ھ�	�3 E%ن او . ��ه � ��O ,�=�T ط'�@, ����7 �%د������Kن ��< ھ��ن ��ر را ��ده �%د و )� ?�

3 :�7د و �� �N{ ز	<	 ��د�( 	�د ». �Bا��، ���d,؟: «را در ا�� �T=� د��، �%د��ن را �

ا�� را ��� و ?���ه )��ه را � و)c ». �'�� 	�	%رش اPن 	�د! �Bا در �Tل ا�T#�ره، زن: «���

  .�Eدر ?���ب ��د

. آور ا:�و�3�B و �%�� ?���3ه ?���ه را �'�ب ��د��د�%اری آ��4�B ,7ناز �Bر و B/ ���3ک، �

 ��ه. ا	� ا�� )%دی � �Tل زن ����ر ��ا��=�f	 @�ه	ا �'%دnO ای��n? �9اش د� .8� �53�ای را 

 �3� F-�� �@� ,2', �%د، ا���" F3وا� a��	 �-ن ��%ا�%E آورد و P�� د :�و دھ�%� �%ا�-� �

ا�� �Bا 	�	%رھ�ی )��ھF : «رو�� ���». ���7 	�	%ر )��ھ: «ھ�	�3 ز�� =J ��� .آ	� و 	�د

,	 Uهرا ھ�� ����� >�E �	I" /? ،7���� .«C� ��	آ)��ن )��,، ز آ=%د، ��ران ��3 و و �

زن را �� �B . ��9ه ��د ،�*�ر اردو��ه � آ)��ن و ز	�� را در 	��T ,5_ و ��37ه ��:� �%د

	��B �3%ر$�� از دو )% آو�*�؛ رو�� او را � )%ی ا���5ی د�� ��د، $��, � ا$-�د �nا���3، 

��� �F 	,��د 	,P�3 ژ��	د�� و �����	از آن، ='�س. آ F�? �	اھ� ا%B ن��	ھ�ش را درآورد�� و 

، ��ای ا�� � ��وی��%+ C، و زن $%ان اھ�	ب آوردن در ��ا�� )���ھ� او �%VE )�ھ�ک، ��ای 

 د)� را� C�	 �33 و�'�   . زی در آ��ن ���ار �7%د، �U�-4 ��د��درا ��ھ3

 در د)� دا���3 	���3 )�9ن را���� 	�!,E �5$�ان )���دان را �� ھ�	ط �-��ر ��د�� و ���Tھ� ا

��د�� و »ار	3,، ار	3,«و �� :���د  �� � ,� )%ی آن 	%$%دا� ��، د��9ان را ھU ���ون آورد�� 

 در ��5 ��%ع ��:�3 �<د�V 	,��زوا�, ��ھ'2T Uز ھ�� �	ب ��33، ا����ه آن. ���� )3[ ?�

��ن ز�� )U ا)'�نھ� را آن��ن را ��د آورد�� و � اردو��ه 	�5$�ان ���3�B، ا"�اب 	�دان 93$,

 E%��)� را���� و �Eدرھ� را ��h ��7 و�� N�� �� ،�3�7� =�9	�ل ��د��، �� =' ����7 و �!%=

F�ھ�ی ا��ار را ھ����3 ھ���ری ا"��3 ��9ه ��د�� و ھ���ری آن ��وه)���زھ� در ھ���ر �,. زد�� آ

�3�:��n? ,و���%B �� '2T و ,�%B ا)�5ل ،,K�+ .C�+d93$ ن "�م )�ا)� روز ط%ل ���7، و��%

�'@��ی�3Eن����5 ��د��  E,	 ر�� U7E � ,��$ ��ھ� ��B دارد، از �$ ��دور �7%��، ھ���ن ��3 و 

  .روز د�B�� �9%اھ�3 ��7

3 ����، ا	� ��37B%دی 	�!,�K��+ �5ر در� ��ھ� را دو��ره � ھ� +�:!د)�%ر آ	�ه �%د اردو��ه ��ب 

�Bرا ��, 5روز . راه ا��ا i�+د gر��� ،a+د، در وا%�  �-, T-�ب روزھ� دا�-�E ،�3%نژا�%��



ھ����3 "�7ی ر���, روزھ�ی . �9��8 ھ�\ ���7, �'%ددا�� و ��ای ���< روزھ� از �را ��9ه ��,

�n� �� �53ر :2%ل ادراک 	, '378�,'��4��T �53-�ب �����F د+�T ،i-�ب . ��، آن ھT �� U-�ب 

Vک )���<ه روی �<د�%� �� ���� )�%ن 	�C 	�د��ن �%د � )���زھ�ی ��ک �� KB%ط, �

 �,و=, ا. دا���9��3ه 	, ،�����7ا�'��� ا$-�د 	,'2T ��د � داد 	,�� T-�ب ��< در ز	��, �

  .ر�*��3را)� درون �%دال 	,آورد�� و �Vھ� را �� ��ری 	,� 	�دهھU ر�*�، E%ن

 ��33؛ و=, E%ن آ)��ن ھ��7 ا��ی و '(��	 J� ط%ل آ	�ن "�� 	�Iد 	-�b را �%����� �� 	��4-

J� ،د�� �!)��, ر�[ �%د%� a+در وا E ھ� از آن,	 �[� � ��ھ� ھU :<و�, ��:��3، 	�ده. ر)���3

F�� #�ھ���	ز��ا J� در ��ا:��د�� و ھ� � راه 	,و E%ن روز �@� �*-��� +�:!. 	�د��ھ� 	,

Fر� �� c4: � F�7� �3E اھ�3 ر)��، آن%B ن راه���? � ��� �3E �3�8 �%د ��ا��	��O ��ھ�ی �!�3

  . آن ��E ��" Jاغ ا:�وزی ا)�م ��د�� < از د��9ان �%د��، ا"BI%د 	����

8�ھ� ». �n9ار�� �%رش د��ه �7: «ھ�	�3 ���. ای ��a دا���3 رو�� ��د���-��, � ھ3%ز 

. ھ� =%= ��د����ن $�a ��د�� و �� �; د)���a را رو�� ��د��، 	%م ��م را �� ���7ن ا���79ن

8 ��< ��ای �J "�� ر)���B< ��9ه دا�� V� ,�-���� .,	 ھ�ش را�? ;� : ?%���� ���رو�� �

�� آن 	%+a ھ� 	� 	�ده«Uا�.«  

  


رم. !,�+�-. �#$%  

 �KB ��%ع 	�dد ����ری و$%د دا��، �� ا���Tط از د��3, � ,��$ ،J!T ��ای �<د�V ��7ن �

�'@��ی ھ� ھ� و +�:! آنرو � ا:<ا�F 	�دم 	�!, و �� :�	�ن 	*2%ص $��ل ?��� 	'3, �� ا�� �

 � ،C�'( و J!T ن��	ا��2اف از راه ھ�%ار  �� را �T, اP	�8ن دور از cB آھ� ��59ار��، +�:!

 روی آورد=P و d���� 38 را در دو �V :�د "�دی 	,. 	�3طi 	��و�-	 ���%ا�-� راه ��ب 

 �� �B V%اب =nت=P در ��روا�-�اھ�ی ����d +%ا �روز ط, ��3، �� ا�T-�ب ا�� � F*� V� ،�3

V�B ا �*%رد وnO ��( U8��3� ان ��ر�B �� ھ��, ?�آب . c(%� 38-	 ��?��%دن ھ��ن راه ��ب 

�@��� ��ه �Tا+C ده روز، �T, ��ه دو ھ��، ط%ل ���7+�:! �24	   .ھ� و ر)��ن �

ر:��3 و ��ف E%ن از راه اF�? J!T ,!Y ��, .از ��ب � راه ا:��د�� ��ف دو��ره ��ر��ن ��:�

����د�� و )���زھ� ?/ از ا���, )'V ھ� اJ!O راه را �U 	,< )�ا)� 	-�� را ?%����ه �%د، +�:!

J(ھ� آن)��93 ��دن، �� ?%زه ا,	 ,�%( �U ��دن راه . ��3�7را���� و � راه اY!, ��ز	,ھ� را �

$!% �%د��، )�ھ� را ھ�ی ھ� � در رد�;���� آنھ�، �T, 	�4وم�3Eان د�%ار �'%د، ز��ا ا:�اد +�:!

 +�م 	,�Bز�� ا��ا  زد�� و )���ن را � ��رت ��P 	,��ای 	��:]� از �%:�ن �� U�3، آن ھ�:��



,�  )%ی آ)��ن، در $-�d%ی ?��%ی �%ر، ���7?���ن 	,� )%ی راھ, �� ای دال ?�3ا��8!� ،�3

 و ر�B*%اب ��ای 	��:]� B%د از �. �� ��3 آ	�ن ��ف، �� ھ� ���7 د��9Eر�? E ن، ھ��:%

روا��ازھ�ی U�*h را ��ای ?�ھ� �9 دا�� و . دا���3 دور B%د ?���fه و �� ط�3ب � ��ن �-� �%د��

 �%د�� و در رو�O ز��%ن، ا�� ھ3%ز �E<ی از آن ��+, 	���ه �E<ی �'� ?�?%ش�B�( ھ�ی ���ی

=�E د، �� در%�,	 �7Oدر ��ا��ھ�ی ���، آ �� در آ�Oز ���T . ��ف ��ب آور�� ��د�� !:�+

�J(�3 ا:<ا��T ،,9�-B Fود �%!�� V	�� �F آ	� )���زھ� � د� . �9	Ud-3 �%د، ا	� �@� �

 ُ(  ���ب ��ا���3 �� ,!���� ھ� ����� 	,� زدن آن!4ُ � �(��%E �� ��ز��� �� ��د��، ا	� �-��, �

�3�� ��دن ��م$!% را��ه 	,�ا�� را ���7 )��7, 	,. ا:��د��روی زا�%ھ� 	, ھ����� � $�ی 

:�Y �3ا���3 و ��ای?��h �� 	,را ھ� آنآورد�� ھ��, � �� :�ق )� :�ود 	,$%�, در �!%=

)0/ 	�23ف ���� و . ا:��د��، �E<ی � ھ���� 	�گ �%دھ� 	,ھ%ش روی ��فھ� �,آن. ��3�7

�%ان B%د ?�F ��و�� �T ا���3 ا��3ن درn�. �-B,	 ���T ���3� zر��� ��د�� و � ا���5ی ھ� �

,	  �����7 و )�ا��dم � )'g� Jر)����، ?�ھ���ن را � د�%اری از 	��ن �%ده ��ف ���ون 	,+�:!

 ھ���. 	�����	,���T �,زد�, ���� ?�ھ� و ���%ان از UB ��دن زا�%ھ� در 	��ن ��ف :�ور:�

�%:�ن ھ��, �7%ده، 	���3 در��Bن )��ه و ��87Bه��، �� د)�	�د�%� ا�-��ده � روی ?� 	, ای �

ھ�ی ھ��, � �3E روز �@� وا=, J!T :�)��ده �%د، ��9ان از ا�� � 	�ده��ری. �!���3ن ��ده �%د

ھ� را ��ه در ھ��ن �T=� ا�-��ده 	,?����ر 	���ه در 	��ن راه، ��5 را � ����ری آ=%ده ��33، آن

T دن د)���:��3، در�� FB FB ل�g� ن ھ�ی�:%���)����ھ� در آ�Oز 	,�%ر��. زده از  . � /0(

����3 ز	�� از ����3 و 	,از $�ی 	,ھ� را 	�دهھ�ی ?%)��ه، ھ��ن )�د�,، 	���3 در���B, �� ر�7

 ا)� آن���ر ز��د 	�ده�:�� U��2�  .���ھ� را آزاد �n9ارد � ا�-��ده � روی ?� ���ھ� )�� ��ه و 

,	 از . 	����� �� $�ن �B����9%ا�����؛ ��ه دو روز ?�%)� آن $� 	,در ��روا�-�اھ�ی 	��و�

 ا��ازهھ�ی 	*2%ص 	�دهJ!T، ھ�<	�ن �� ��ری� V� ھ� ای داده ھ�، �3E $%ال �!N%ر آ	� و �

. ��:���ن $�ی 	,�� � در 	��ن دو �; د)� � ھE U-'��ه=P 0/ در( ،d����، از دور در 

. ھ��, آ$�ی در ��3ر��نھ�، و ��ه ?�3ھ�9هھ��, T!', روی )�%ن�Eدرھ�ی ز��دی د����، )4;

�� �3E ده 	��ی آن �<د�V ا	� ا$�زه ��:�B . �3%���ل ���� � از )�	� در ا	�ن B%اھ�3 �%د c4:

 �%د�� �8T ��3Eم ��ای $!%���ی از ?�ا��3ه ��ن 	�ده. �%���:�� U��2� ،ھ� در راه 	-38

از ا��3ن د��9 ھ�\ . ھ� را ��د آور��ھ��, در وJ!T ��P در)� ��33 و 	��#�ان +�:!)����Bن

وah آ��ن �3Eن . �nا���3 �� �����������0E و 	,در ھ� �Eدر ده ?��<ده ��� را 	,. ��	�ا+'�, ��,

��ن در ��ا�� �7Tات را %�, �� 	��:]� از Y%رتا��9< �%د � �T, ��ی �����7 � )ر+�

ھ�ی �%VE ھ� اJ!O ��ز �%د، ز��ا ?!V	�د�� � رھ� ��ه �%د��؛ U7Eدر ھ��ن �T=�, 	,. ��ا���3



از ا�� رو، ��3E �53 �59'�ن �,. ��ن د��9 ��رای ?%����ن )���ی U7E را ��ا�����3ه و ��87Bه

ھ�، د�� و �� E%��)� و )93, � دا���3 ��ای را��ن )[��ھ� 	��:]� 	,)Iح از ا�� اردو��ه

  .�'%د، � �%��3E Fا�, ���ز ھ�����رھ� و �Iغ

,	 �[� � ر)�� ��ای در ا	�ن 	���ن از �%:�ن، ��ران و ��دی �<د�V ��ن � ا�� �%� $�ھ�، �

��س �� /��9,، )0� � C��'� ��ه �%د، �B�( در. ��ف !:�+ اط�اف �Eدرھ�  ا�� ز	��, �%د �

در $!%ی ھ� �V از دو ?�3ھ�9ه ��وھ, )���ز از +�:! . 	�%+; ��، ا	� ا$�زه �<د�V ��ن ���:�

 . ��	����	,» د��� ا:�3ی«ھ� و )��ه، � رھ'�ی �*2, � او را ا)�4'�ل ��د��، در ='�س �Eوش�

Uم ?�7 )� ھ�+ V� !Y�: � �8 ��اد -د)�%ر او ھ� ا:�اد +�:!� Y;  -ن � ����9��8ای �

ز��ا او . ��د���� 	,را آ)�ن» د��� ا:�3ی«ا:��د�� و ��ر در�[ � ز	�� 	,��B, �,. ا�-��د��

��ای $!%���ی از ?�ا��3ه ��ن ا$-�د �� )� راه، . ھ�، آ	�ه �%دھ�، و � )�=��Uای 	�ا+'� از 	�ده

ھ�ی ارو?��, ��رھ�ی دو=�ھ� �%د و آ	�ده �%د�� � در�*2%ص � J!T ?� از �3-%=�9ی

�!�9ا:�3	 ���)��3، د��� ا:�3ی � 	��#�ان ا��ره 	, ��د و ا�� $�ن ��+�����ه در آ��ن د)� �

 �Eدرھ� 	,زد، آن	�4و	� 	,� !Y�:I� ,ھ� را	زد����د�� و  . د��� ا:�3ی �V��8 آ��ن را 	@��3

,	CY��	 ،�3ش دا��%$ ��ن �-��ر ر�[ ?���ه و �ز��، Y%رت=��ن 	,��د و روی �-��, �

��ن ?%���ه از ��, )'< و )�خ ��ه �%د، �E<ی � ?��	� ��ن �%د ا:��ده �%د �� �%� دھ�ن��7Eن

در ھ� �V از ا�� دو ?�3ھ�9ه 	��#�ان . �nا��ھ�ی )%راخ ��ه �%د، ا� �79	B /B,/ ر�

�:�� Fھ�� Uدھ V� ود�T در ��ن ا:��ده �%د�� ��F از �V )%م از �-��, � از ��ب راه. +�:!

����(�� 38-	 �-��ری در دو ?�3ھ�9ه 	��#�ان از ��/ ���7ن ��ز	�����، ا$-�د ��4 . ھ��< �

��ن �� ��ف آب �� و $%ی � راه ا��ا�B، روان �� و ر:� و در )� راه ?�ا��3ه ��، �%��

  .ھ� ?%)����ھ� در ��B Cده )3[ا)�*%ان

T ز�	در  ،ھ� دو��ره � :�ات ��B%رد��، � +'�)��ن روان ھ<اران !4 �5Eرم، +�:!در 	-38

8ھ� :�و��7ه و 	�ھ,آ	���، و ھ3%ز � ��م آبا$-�دی � از ���ل 	,. 	�$�5� 8���ن ��8ده ھ� 

,	 a�$  در )%ی 	-38��Bد��، در )� ?�\ رود%����� .ھ�ی ���Bه � )�CT 	,ا$-�د را �� 	�!

����7� .g� ��	ن ز%E ای د:� ��دن �-��ر ز��د �%د��،  و�� Uھ� را آنزده �%د و ا$-�د ھ ��� �

,	 �7Oآ,	 F�دا�-��3 � دود )��ه از اردو��ه 	-38 �����ن �%د و 	�5$�ان 	,. زد����د�� و آ

 �E<ی روی $�ن 	,ای �,�Eا دود k�!O ا)�، �Eا آ�F ���3ک ا)� و �� �@!E زد، و%(

�Bرود U@ط  ��3ور ا)�، �� ا�� �Tل، � )�CT �<د�V ����، زا�% زد�� و �� و=a آ�, را ��

  .��B-�� دا�� �%�����



��زه. ��B, دو��ره �Eدر زد��، ��B, در �Eدرھ�ی 	�Kود $�ی ��:��3 !:�+ ای 	���3 ھ� ��ر �

,	�� �27� �2��? . � ��ز��7آ	�، ���ر 	�د��ن :<و�, ��:�، )0/ � ر+U 	@�%ل روزا�

U�I	 ,ا��� �	�(J� �	ه �%د، �*2%ص روزھ�، ا�� ����ران و ��ف ��3 . ھ� ھ��3fن ?�)%ز �%د

��، از ا�� رو، B /B/ ھ%ا ��< V7B 	,. ��ر����رت 	, آ	�ه �%د و �� �<د�V ��ن � �����ن �

3 	��#�ان ��ت 	,�(�:��.  

�%ا�-��3 ���9<�� در د�� 	5�3, � ��5 ا��ک �-��, � . ��از اردو��ه � ��ت ��Tظ� 	,

 :�و ��د��، )0/ �%:�ن��:��ر ����؛ آن��Bدن در آب )�د رود�� �� �"�( �3E زده در ھ� را

:�)��د�� �� در آن $� �� =�ز و ھ��nن� �Eدرھ� 	,ھ� را آن	����� ا�� ز��ه 	,. )�CT :�و�nا���3

  .�%�,، ا���, �@� ������

رو�� �� 	����5, 	��, . �T%ان B%�, �%د. د و از B%ردن آب 	�23ف ���B ����5ن زا�% ز

. ط%�P, ?���7, او را �%ازش ��د، )���3E ]3( �� /0 ��ر � $��, زد � �%ازش ��ده �%دf�

ھ� را ?�ک ��د��، ز��ا � 	���3 �%�� د��، ا	� �� اT-�س ط@U ����� �%��، ا���Vھ� ��%ن 	,

ھ� . �3E روزی 37B%د 	����� و $�ن ��:��3. � �%د، و � 	���3 ا$-�د، �!gھ�ی ��8ر ��ه I�NEغ

آ	�< "!� ا�� ��UT را $%�� ����، و+�, ��  V� .F(�? ,���7E	N!� ,�7%ر ��< در��:� ��د��

g� ار��ن را �� :�و ��دن در آب�: 3'� 	, ?�)g را از �%ر T-�� در��:��3، ھ���, ��. ��دزده 

ز	�� E-'�3ه ا)� و �� د�%اری ��3ه . � ا��ازه ��:, درد)� دار�U. ا�� $� ������B%اھU در ��,«

در آن $� �-, ��ری � ��� . ا	� �� ?�ھ�ی B%د �� �����ن ��و��. ���BPه B%اھ�� 	�د. �%د	,

�%:�ن و �� ��� را د:� B%اھ�3 ��د. �*%اھ� دا��.«  

ھ� را آن. �%ا�, � راھ� ادا	 دھ,ر �; داری 	,ای �!N%ر دآن ھ�93م �%د � در��:��3 ا�� ?��=

 U@�3 آب رود اردن ط��	  �<د�V �%�� و از آب ��B-��آ=%د ��3�%3، ���Bرود � ���nا���3 

و . ھ�ی �B=, ��ه در ا�r ا)�5ل N!�,�%B%ر در	��, 	%+� �%د ��ای روده. داد�%�� ا�-�ن 	,

آور ��)93,، و در ھ� اT-�س ر���zد و در آن%رم 	,ھ�ی �d%��ه �!@��ه را در �U8 	�آب، دا�

 ��ه در . آورد"�� �Tل، )��ی ?��� 	,=�f	 ه�@	 � ,=�T وی ����7ی ���ز دا��، در��� ��ن �

  .��د � $�اره ��زک ��ه از �%ارش �B=, را 	B �d�3%اھ� ��د��د و ����5 	,ا�r �*%ردن ��د 	,

 c4: ه �%د، ?�ھ�ش�� �OP د����, از ��زوھ� �!��)�ھ�ک%� ��	�در��ن آرد و ��8 	���ه در . 

,	 U�-4�دا�-��3 آن را در +%�� از ��)', ���Bه �%د��، �-��, � 	,. ��د��- را �� +�3"� �-��ر 

 ��ا�� :�و�3�Bھ� ��d 	,آن(   .رو�� و ����3ا�� +��� �%	��ی را ھU �� آن ا:<ود�� و �



J� ی ھ�>�E,	� رد��%BJ� ه �%د�� $%�	 ھ� � ��ن  ��%ا��3 �*%ا��3، ز��ا �3Eن � ھ�	�3

��5 ��ا�� 	,. )���م B%���7 ا)�، 	�4و	� در ��ا�� ��)93, د�%ار�� ا)�( در آ�Oز � ھ�

U� �=�� ا:�اد  	�در �<رگ )�5, ��اد، E%ن �', . �� و �%د��ن، ����7داد، و=, �@� �� در 	-38

3�( �� J�!Y د�%ار ����دا�� او او را ھb'Y U در ��ری ا�'��� از . 	�د و �< ��د ،���7، رو �

�3�Bدال ا��ا%� داد، 	�ا) U	nھ', ���<ار ھ� را C-O ��,و E%ن �-, 	�ده. 	�ده �nا���3 و �

�nا��، ���زی �'%د ��ای را)� ��دن ?�ھ� ھ� را روی )�3 ��ه زده در ���%ت ��,��د و د)���,

 آب ��م � روی زا�%ھ� و د)�و ��زو� �7Oآ Eه، ?�ر���B ار��ھ�یn9� ا���3 و . ھ��� Eر�?

�%د، ز��ا در زده و ��87Bه 	��CY را �Yف ��33 ��5%ده  ��د�� ��3ھ�ی ��Tg, ا�� �Iش 	,

 ھU 	,�%رھ�ی د)� $�@, $-�ھ� را �8, �8, ��,� : ھ�	�3 ���. n�������!Oا���3، �!8 آ	�*�

�� آن 	%+a �%دال ا)� ���5« ،Uدار� 9� b'Y ��رو�� ...». �nار��ھ� 	,�%�� و روی آنھ� ?� 	,

��� c4: ،اد�� g(�?�8ن داد�دا�-� ز�F ��,. ا��ا�Bزد، ��� ��P 	,د��T �9ف ��,. ھ�ش را 

 ھU ا���%�  .��ای ��ای �Yف ��دن ?�7, � ����B U� Uه 	,ای �Tف زدن ا)� �� و)�!

روز �@� )���زھ� �%� اردو��ه را 	���Yه . 	�در �<رگ و+� 	�3)', ��ای 	�دن ?��ا ��ده �%د

��د، 	�در �<رگ +�در � ?/ از )c4 ��ن �B، :�+, ��,. ھ� را ��ز وادا���3 راه ���:����3د�� و آن

 ��ز	,=P ی%( � ��د��، 	, ��7?��ده ر:�� �'%د، و او را � )%ی ��ری ?� از 	��#�ان �

 و:%ر ��:� 	,� ��E �53<ی � �� ا�'%ه �7Tات و Y'�ی �%د � 	��#�ان �� آن ��3ر $��, �

������ ��  . ھU دراز ���7ه �%د�� 

  

  %$#� �+�0. د*,/

�� د�-, 	@�%z3? c4: P )�"� و+� ���ز �%د ا	� ��ای +�:! ��F از دو . ��ای ر:�� ?��ده از 	-38

*-��� ��ر � ز	�� �B�� ,3%رد��، � ا�� ���8T از �<د�V ��ن � �����ن ?�ھ� �. روز Pزم ��

  .دا��

ھ�ی ��ه � ��ه �%دال. ھ� را ھ��اھ, ��8د��آوری 	�د��ن و 	��#�ان د��9 آنھ�ی $���aری

�%:�ن ����33ه 	�ده$�a �ھ�ی+' ھ� را ?�ا��3ه ��3 و ?��8ھ�ی ���ه و ��ھ3 ھ� در ا��]�ر �%د�� �

ا$-�د، ا��Rا . آ)��ن �Yف ��ه �%د و �%:�ن :�و�7-�. روزه آرام �%د ا	� )�� دو. �0%����را 

در 	��ن آ��ن ز��ن و 	�دان و �%د��ن . ھ� 	���ه �%د��ر����ن، )� راه��ه � و)�! ددر��ه 

,� ,937� روی 	,و ��, �%د���Tل 	��#�ی �%د�� � از :�ط B-�9,، ��)93, و E �3�-دا�



 در��Bن ��87Bه 	�3]� 	�گ 	,و Pی )3[دھ� � �8�وا?-�� �Iش در 	'�رزه �� . ����ھ� �� �� 

�� ��  	,	�گ، ھ���� �7-� 	���ن �%د، و����B %ن راه ?%���ه و	ھ�ی ?��ا���� .  

. ای وا+a در )�CT را)� رود :�ات $�ی دا��اردو��ه � ��	�3E C ھ<ار �Eدر �%د در $!9

 را ���<��ه �%د��، 	,آ��ن � ا�K4� � و ,�%B �3 ا)�5ل�?�3ا���3 �%ی 	�����ر 	�گ و �%ھ�ی 

0� در ا�Tط آن '2Tھ�U� ، �� اھ�%B .ه���� د�-, �% 38 �%د، =nا راه 	-38-	 ���� از راه ��ب 

 �%دوا=, J!T در 	3<=�9ه�B�-� ,#�ان ?�3ھ�9ھ��	ن راه ��ای ��	آن. ھ�ی b	�-� ، ھ� را �

»��B �-B«,	 �3، �@3, ����ر)��ن��� .�%ا�, +�:!�� � $%�ھ� ?/ از دو روز در "%ض، �� 

«ھ�ی �3[ �%ھ-���,، �C اردو��ه د�-, ھ�ی �3,، )0/ �%ره راهروی در راه?��ده��B �-B «

 "3%ان اردو�	J(�3 و ا�� . ����	��ه 	,� �ه 	����< ��	F �%د، ز��ا در ط%ل �3E 	�ه، �� و+�, �

  .دا�� �%د، در آن $� ��F از ), ھ<ار ��� 	�د��

:c4 ?<��8ن ار	3, � در 	��ن 	�5$�ان ز��ه �%د�� . اIKYح ����ر)��ن ھ�\ دارو�, ��ا��ا�� �

 و+�, دھ�3 �7*�_ ����ری را 	, �%ا�-��3 ��ری � از د)��7ن �� 	, آ	� ��د�� و ��53	�ا+'� 	,

	I+�ت �� 	�گ اردو��ه د�-, در . ��د���	,  �ی 	���ه �� 	�گ راو روزھ ،	7*_ �'%د� آن 

�  �Tد ر)�"ا%B یI ،د��ن�	ا�'%ه  J'(  �3Eان �� ،�!�8 C�=د � ,!�B ض ا:�اد�	ی Iا�� 

F�� در $��, دور��، در راه د��ا=<ور ������، $��, � ھ����� ?�ده 	�گ ��< :�و ���-�, ��ی �

  .ا:��د	,

ای ا�� ��ه � ��ه �<د��O Vوب �� ھ�93م ط!%ع آ:��ب ?�ده. ��ھ� ��3 آ	�ه �%د��ران. %د	�ه 	�رس �

,	 a�$��. ر��د ا��  �را ��5ر   	�5$�ان��Uاط�اف� � ��ھ�اس و آن ھU �� ��د�� ��9ه 	, 

 ن�����ھ .��%د�از آن C:�O  ھ�،ھ�ی ��وی$�� ھ� و ��V�!� ]3و  ھ���زش ا)J=�5ه از �Yای د

 ��ه �%د.  � ?���� از ��س�Bدر . :�ا ر)�� )�ن������ای آن ھ� ��5ر و دو i�3ط	م، ��T ،ّ�ارT%ا�

Yو د��ا=<ور َ4' �Bدر �U�  ھ�ی �!�3 و ��ر�V$%ا��� رو��Gن  ���� ��5ر�� 	,ھ� ر:� ر:�

��,اول . �����ن 	, ��ھ� �8'�ره  "!;E �3�-ر��دا�%*� �%� .R= ھ���ن >��ھ� "!; از �%ک 

,	 ���%B ھ�ی �� و �� و ��د��ر�� �%د�� ھ�3 )0/ آ��ن � ��ھ%ش. ��د)�� در �!% ��� 	,)�+

ھ� را در 	a�$ �7 ��د و :�7د، ��, ��V زد  "!;���-�, . را � د��9ان ��د داد�� "!; B%ردن

 )'<ه �B/ �%د=%!� ��در دھ�ن ا��  ،�ن ��م ��د�'��-�, � �8'�ره $%��، �!8 ���� �� آب دھ ،

V7B ���� ه���	و ا�� ،آ�,  ���Bی دم �%� �3E د+�4� C��'� ای �9 دا�� �� در دھ�ن ��)3

�Bد  ،�-�و در آب :�ات 	,	, ��3 ھ� را رو�� ر�7 د��9 "!; ?��ا ��, �� و+�,. ��ده �%د

,	,	 /�B د ��د و درون آب����  .��%ان B �@� �"�( �3E%رد 



 )'J ای 	 ?��� 	,�� �<د�V ��ن � �����ن �%�. آ	�، ا	� آ)��ن ھ�Y Uف �'%دن ��,��را� آ	� �

,	 i!@	 ن در ھ%ا�:%�ھ� )� و �! ھ� �U ��ه �%د�� و � $�ی آنھ� و ��گ)[. 	���O'�ر را��ه از 

��ن V7B "�دت � V��E �%د�� و � ���ھ� د�%ار�� �%د، E%ن��:�� آن. ����رھ� ?��ا ��ه �%د

 آن. دا���3�P ��:��,	 س�-T�8 �%د، ز��ا و+�, ا�	گھ� ��< ���	ا)�، در ��د��  Vن �<د���

 زدن آنھ� 	,�Iغ. ر:��3 � از آن آ	�ه �%د������ و � $��, 	,�����ن ��?��� 	,� ،�����	 Uھ� ھ

ای ?��ا	%ن ��	��8 �%د، ھ%ا�, ھ� از ھ%�%ن ���< دادن آن� در 	��ن 	 �Yفد�%ار �%د، E%ن

 ?���ه�   .ھ�ی )��� را از )��ه ���< داد��د و � 	��8 �%د در آن �Iغای از آن "'%ر 	,�

 )'J ا)Jھ� �U 	,و E%ن )'<ه�  )'J آ=%د�,، �� c4: ھ�ی )���زان ��ک � در ��، �

�, راط�اف اردو��ه �Eا 	,I	��آور �U��2 ��:��3 )�ھ�ک را ���zد��، ھ�	�3 و رو�� ?/ از 

  .وارد �Y�+ ;Yان ��33

��ن آوازھ�ی �'@�� ��,ھ�م، ��را?� و)����8ن و )��اک 	!���8ن، در دوران �%د�,?�ر �<رگ

�@�ھ��, � در دوران �%د��U در د�� و . ھ���3f د��9 ?��ان ار	3, دوران �%د��B .>�� U%ا����

�� ��دآور 	'�رزه ?�ر��<ان���3م، ��BF%ا��م و آوازھ��, � 	,��زد��ھ� 	, ھ�ی �%ھ-��ن �%د، �

C�+��@'�. "�م و !:�+ھ�ی ار�'�ط �� 	�گ :�ود آ	���، ���� � ا�� "!� � ز$� ھ� در )8%ت از ?!

��د�� �E<ی ���� � ا�� "!� � ��ور ��,. درون �-��ر ������ از آن �%د � �E<ی را ���ون دھ�

  .  ارد?/ از آن و$%د د

ھ�ی ��+, 	���ه �%�� د)�. �B�3��%%د ��ای B%���7 	, ،داد��ھ� � �E<ی ���ون ��,و=, �'@��ی

4!T 8از 	�3طi ھ����9�  ����، در $�ھ��, ���%� ��@'�ای E%ب، د���, �� ھ�ی 	�گ در راه 

�(%? �� ,�B,)� راه، در	د��ای ��م �� د�%اری ?��ا �� .�, ھ�Tوف و �%���	 ���ی ار	3, 

 VT ،]3( ب و%E ���3د ��?�����ن ��3، روی�و  ����ط%F�? ،,�P از آن � ��ران �7%�� و 

�����	 ,+�� ��%� .,	 �'B ن���	آ  �%د�� ���n� و ا��3ن ��< ا�� $��, ��+, �%د . داد��آ��ن �

8 ��nOھ��, در ��ھ�ی �'@��یدر اردو��ه. ا:<ود��ای 	,�%���دش �%د و ا:�اد � ��9��8 ھ� 

,	 C4�3	د���� .gر��� وا+@�� ��ون ����N . ���زی � آن �'%د. از ��س ?��9د � ا	#� دا��، �

C� آب � C��'�  از ��د و �Bک ?�ا��3ه ?��� 	,آ=%د 	,�%د، � ا)��3Rی ��:, �� ,�P و C� و ��

  .آ	�

4!T V��8� ��@hھ� و�'B ا��;�Y%�از . ��د��+��Yھ� B'�ھ� را 	,. ��د��	, ھ�ی 	�گ را 

 V��E �%د�� و �%ان B<��ن در ��B را دا���3?-�ا�, ا��*�ب 	,� ���� .�:�-	 a��( ,ای ط��

 راه 	,ھ� � آن�%���:��3 ھ�ی $!%�� +�ار 	,��3�7، �� در +�:!��ن ھ��< ����,��B,. داد��ھ� 



 راه B%د �� 	�گ را �%��هو ا���%�,	 ��,	 +��Yھ� از ا�� رو، . ������د��، �� در 	��ن راه ��7

��د�� از :�ز��ان����، ز��ا وا=��� ا���, 	%ا:�4 	,ھ��7 از 	��ن داوط!'�ن و �����ن ا��*�ب 	,

 $�ا �%����ن ا���%� .,	�� . �<�� ���9%ر آ�9%ت �%د��م �-, � ا��3ن را در ا�� )� +�:!

	-W%ل ا���5ی د�9d38� ز�� ھ�ی دور از �2%ر �، در د��ا=<ور، =W%ن ���7ن �%د، �� آن ز	�ن �

�� �7�.  

ل داد، �� �; د)� �%���9%ر آ�9%ت ?-�ک را �� ��9ه ا��ازه ��:�، ھ اش �%���، ا	� )�3

راه ?��ده �� . آن 	�د ����� ��د � ?-�ک 	J(�3 ا)�. )�ھ�ک �%ا�-� )� ?� ���-�� و ���:��

ھ� راه 	,�� �Jر �F روز �%د، ا	� +��Yھ� E%ن ��Fد��ا=<و=�E ھ�ی ��3ره ر:��3 و روزھ� در

)�ھ�ک ��م �*2, را � . ���7ھ� ��F از دو ھ�� ط%ل 	,����، ر:� و ����7 آنرود ?�53ن 	,

 راه را �� د��ا=<ور آ	�ده 	,در اردو��ه �'@��ی�%�  رو�� و ھ�	�3 �. دا�-� ، 	,��دھ�ی ر+

��د��؛ ��,)��, ��3ر ���7ه �%د�� و ��9ه 	,�:��n? را E دا�-��3 آن V�� ت :�ز����ن�d� ا�� �

���ون �Eدر 	�دی � �59'��, ا�-��ده �%د، �8, د��9 ظ�:, آب آورده . اش���%دی� B%اھ� ��د �� 

. دراز ���7 ، � روھ��, �7%ده�� د)� ،د+� ?�7 )�ھ�ک را �-�، )0/ ?-�ک ھ�	�3 ��. �%د

���9%ر آ�9%ت +!U را در دوا��ان �B/ ��د و روی ?%)� �� ?-�ک � آرا	, �%�� و )�ا)� 

�T �� �9= ا)�*%ان ���� 	24%د را ��)��� و و:, در��، و �� $� دا��، :�7ده، ?�7 را  ����%?

آورد، ��ب 	,زود ?���ن دھ�، و ��<، �� $� دارد ?-�ک را � درد ���, از �%ک +!U را �� ��8'��, 

Uاش دھ���B ��ای �,?-�ک =�]. ��د�� 	,ھ� ��ر را آ)�ن����7, ?%)� �� روی ا)�*%ان. 

�� ر�[ V7B �%د ���	 ���T .�I� *��3 و�	ک آ�B آب ظ�ف � /0(ھ� ای )��3�B و �� ���

 �Cا��. 	�=�����%�;�R� C'+ دآ=%د ��, از%� ��� �!� ا)�، و او ?�)g از ?-�ک ?�)���� � آ�� �3. 

)0/ ���9%ر 	-�� د��ا=<ور را �� ا��79 روی ز	�� . داد � در )�CT �-�� �<رگ ��ه ا)�

��7�» .J��� ���T ات را ���9 و ��و. ھ��: CT�( .%7� ا�� د��ی راه :�ار ��اری . از آن دور

,	 � ,��$ ���� ر�[ ��م �%د و آب ?��� آب �<ن و  �� C����3�%ا�, در آن � F .ھ� �'��� آن

 ��ه��%� E �$ ھ��ن ��ر را ��8. ��ا��3 آن U��7 ھ��� a+%	 .��7��� a+%	 2%ص*�.«  

 راه ?-�ک را ��دا���%� �V 	�7 ��3م و 	z��� ,�7 ��ای دF8E%� ��B ��3ر . ھ�	�3

�� ���?�� J� ,8ر���. ��Bا�T:], ��8د�. �nا��، )0/ ��9��8 را در آO%ش ��:��3 و ?-�ک در 

 �9��8� �� د��ن آن ھ� 	�گ در ?��ا	%ن B%د و ?��n:�� آن E%��ن وا+@��, ���<��، از د����ز �

  .��رود ��� �%د��



 را B%ا)� �%د�� � د+� ا$�ا ��دfھ�ک آ��( .:�Y ,را�%B ب آورد، در��$%�, ��د، ) روز 

�%+; ��8د، ز��ا ��)�� ��%ا�� از آن $� ���ون آ�� و+�, � د��ا=<ور ر)�� =W%ن . ا	� در ر+

او �C را ?�ک ��د و ?��م ���9%ر آ�9%ت را B%ا��، ��ز ?�ک ��د و �E<ی د��9 . ���7ن را $-�

��=�	 �7? �� ��-��B � �7O0/ �!, آ( ،��%� .+I	 �-*� ای در ��ز��7، ���9%ر آ�9%ت

 را B%ا�� B%اھF ز��ن را :�	%د ?-�ک را ���< ��33 و و. آب و 	N!� ,�7%ر � وی داد��%� ,�+

ھ�ی ?-�ک را ?�ک ��د، او را در �� د)��ن B%دش �%�� روی ���. ھ� را �n9� �53ار��آن��د 

 د��ی: «آO%ش ���7 و ���E ھ�\ �/ �9% در د��ا=<ور � .,!�B,�� ھ� ��ور Uھ %���33 و ��ای 

 ��ور ��33 )%دی ��ارد��ای آن. ای ��ارد:���ه� Uدرت��. ھ� ھ�	ر و �? F�? ن او ». و%E ھ�	�3

F�� �� را د�� در آF�%O ��:� و ���-�، � �3Eان از ��دی د��ن دو��ره او در ��3ر��ن، �

�B%( ل او�T � F=د   .��ای آن �

!:�+ ���Bه �� و آ��E�� ,-اردو��ه د� Cه آور��	 . ھ� در ط%ل :�ات � ���T درآ	���در ���

ه اردو��ه را در 	��ن ��:��3، �)���زھ� و �]�� )%ار  �Eدرھ� �%رش ��د��، �� ��Eق و ��ز���

 زد��، ?�3ھ�9ه��h!:�+ C�87� C�	 � ،���T ی%( ھ� ھ� را ز�� و رو ��د�� و 	�دم را �

 	,. را����� ,��-� ھ� ��و��، 	d'%ر ���� ا)J ?�یھ��Uن ���-��3 و �%ا�-��3 روی ?�یو+�, ھ�

?/ از �Tود �V . از �Eدرھ� ���ون ����I" ،�3	� ���T داده ���33 و ا ��ک �	��#�ھ� ر

0� ��( اردو��ه د�-, ����دا���� و  -ھ�، )�ھ���ن را � )%ی ����ر)��ن)�"� ?��ده روی �

,	�� �7 ��ده و آ�F زده �%د��. �B)�دودی k�!O د���� �Oآ ��� از ر�[ دود و . �Eدرھ� را �

 �Eدرھ� ��ن�C8 ��آ	�ن آEھ��اه ?�ر ھ�ی ا�-��, V7B �� ھ3%ز ���3ک و 	��#� ن :�����5 �

  .)%ز��	,

  

  %$#� ��2. ر�1

4 ھ��F�� U از �V ھ�� ط%ل ���7!T ��( .J� ,=دم . ھ� ھ3%ز �-��ر )�دروزھ� ��م �%د، و�	

�3�� ��م ��	,�  را��ن ��ای ا:�اد ا�� +�:. B%رد��دا���3 و ?�\ و ��ب 	,ر:� ر:��  �B%ده �!

ا"��3 ��ه �%د��، د�P �9ا+�KB C ھd%م ��وھ�ی ا��ار 	-!b و$%د و ��ز��� 	�	%ران )%ار �,

آ	��� و در ازای ھ� ?�F 	,ھ� در 	3<=�9ه:c4 "�ب. ��ا��، ز��ا �E<ی ��ای �Oرت �����ه �%د

,	 ��B�3م د� -�������B .,	 F�? ��Bرا)� رود CT�( از ، �Y و )�ا��dم � ر:+�:!َ4'

آب :�ات . ر)����5 از آن $� ��9ف و 	�3%ع � �]� 	,. اردو��ھ, در )� CT	C��4 ر+، ر)��

,	,	 Fھ�� zر��� �%ا�-� �937, 	�5$�ان را :�و����7، و=, ا���Tل ��:�� B%را�, ��:�� .�



و 	%)-�ت 	-��, را ��  ھ�ی ����9ھ�ی 	%اد nOا�, ار)�=, �3-%=�9ی��ه 	�	%ران )%ار ��-

,	 aز�%���F. ��د��?���ب از ��3ر 	-�� -�� ��	�دم ��-. ر:�ھ�ی ?���ب ��ه از 	��ن 	,

. ��در���� ?�ا��3ه 	,ھ� را 	,ھ��, � آن�����7 و ��د از Pی ���Bھ�ی آرد و ��8 را 	,

	�دم . د��ان 	��8 �'%دھ�ی �,ھ�ی �*%د و ���z �� دھ�نB%ردن 	%اد nOا�, ار)�=,، 	���3 دا�

داد��، و=, 	@�ه �%ان ھ#U ��دن ��ا�� �� آن ��Y�B را از د)� داده �%د �� ��ون $%��ن :�و	,

ر:�، ز��ا �رو�� د��9 � ��8ر ��,. ��:�� )'J ا)�5ل �Y�: ,�%B, ��ای ھ#U ��دن ��,

,	�� ,9(  اJ!O ��گ. ��د��وار ���T 	,ھ� ��< �!B%رد، و ��گ��رت �� ,-� ھ� �

 	,ھ� را ز�� و رو 	,ز��=!�T ,��د	ده. در������د�� و �	دن �� a�$ ھ� رو�� �� د��9ان ��ای

��ری آ)�ن �%د، ز��ا 	d'%ر �'%د ��C را . ��د$�@, ���� 	,در ��3ن �%رھ�ی د)�. ر:�	,

�53 � ��دا��� �� ��� 0?�رو ا���� 	, � ز	�� )�� و E-'�3ه :�و �8!� ،�3�ھ�ی �3, ��د، ا��9ر 

,	 C4�3	 �9ی د��$ ���-� �-��ر "��iھ� 	,ا	� ��ر د�%اری �%د، E%ن �%دال. ��درا از $��, �

�%:�ن، �Bک +'�ھ� را ?�ا��3ه 	, ��د و ��د و 	���3 ?7�%, � ا�� )% و آن )% 	,�� ����، و���

  .��دھ� را "���ن 	,	�ده

%� �( �� ,-�ھ� ا�� . ھ�ی ��زه د:� ����در آن $�، "����ً 	�ده. $�@, د"� �*%ا��رھ�ی د)�

�� د��ا=<ور و 	%CY، از را��ن �ھ�ی آ��ھ�ی ���7ر ار	��3ن در راهروش %=,، از ا)���'%ل ��:�

ھ�ی 	����< ھ� � 	�3طi دورد)� و $�ھ��, � 	���Yه و ���7ر آ)�ن ����، از اردو��ه+�:!

 �����ران ��دن و از ��)93, ���7 و :�و ��دن 	��#�ان در آب��:� ��g� ھ�ی  F�زده �� آ

ھ�ی ��زی�� ا�� ���وت � ز��ا���ن اردو��ه. ھ� � ��ر ��:��3ھ� "!� �5%دی��ن را، �@�ا ��زیزدن

�7���ر �. ھ� ���ره دا���3 و ا�� ���رش 	��'�ر، و�7T $���3ت "!� +%م �5%د را ا:<ا�F داد

ا�� ��%ان 	��ن ���3$�, �� ا��  -ھ� ��-�ھ� ��F از �5%دیھ�ی 	!� ار	3, در ?, "�!��ت ���%دی آن

-��4	 ��3E 7*_ -ای ��دا�@�د	�� �	ا)�ا ����ً ��مھ��, � 	� 	,��م. ��" Uن، دا�����Bھ�ی دژ

��رت دارای ھ� �+����,. -��3ھ� ھھ�، آ+�ھ� و �Eوشھ�، ?���ھ�، ��[ا)����اران، :�	���ھ�ن اردو��ه

. ��م ھ-��3	�$ ،4!T �� 4!T گ، از�	,	آورد و ھ�\ھ�ش را در V��3 �<د�E د%B >��	 ��ه �

  . ��م �'%د��ه ��3E �,	�گ ھ�\. �'%ده

ا�� � �%دال را . $�@, ��+�ار ��7ه ا)��� �3%ن آداب و ر)%	, ��ای )���B �%رھ�ی د)�

�%9 ��338؟ 	�دهE و �%د��ن را روی c(دان را در ز��، ز��ن را در و�	�33؟ آ�� �f� �%9E ھ� را

 د"��, �*%ا�� و �� آنآنE F�7� س �0%����3؟�'= �%9E دھ�3؟ C-O �%9E ار��؟n9� ھ� از ھ�

 دا�� ���� و B�� �3E J�!Y د؟%�  �%ع n� ,'�!Yا��E ت )*� �%��؟�Bآ F	آرا ��	ا��



�3-�%3� E 7*_ ��-�روی آن	 V� \؟ ھ� .$�@, 	�4را�, �Bص B%د دارد، ا	� ھ� �%ر د)�

 در ھ� آنEن �����ن آن�� �B�( ،�(%$%د . ھ� ا)���ن �8-�ن ا	ف �" و ا�� �E<ی ا)� �

  .��E ،�3ا� ���ب، راه و ر)U ��اردرا �4{ 	,

� �%رھ�ی د)� $�@, را 	,ا	. ھ���ن :�ا	%ش �7%��آرا��3 �� 	�ده�nار�� و 	,+'�ھ� را ��م 	,

 زود�� :�ا	%ش �%��ھ�ی �C)�ز�� �� 	�دهE رگ. ا�'�ر ��ه در آن ھ�>� ,@�$ ���� �%ر د)�

  .$�م ��ر�g ا)�

 	��< آن د��ا=<ور �%داز ا�� 	��< �,� ،Uد��� U�(�� 4!T گ، ھ���	م �� .4K3	 در ای �

4 از 	@�%رھ� ا)�، 	��c �<رگ��	C آن!T ����,	 CY%	 در آن ه، د��ر��8 و �nرد، $��, �

دا��U 	,. �7, ار	��3نھ�ی �-Cز	�ن ��F از �V 	�!�%ن ا�-�ن :�و	�د، �Tود دو )%م ھ� 	�ده

4ھ� در آن $� �%د�� و از آن� آن!T وارد ھ�ی 	�گ ����، $< آ��ن � ا)Iم را ھ� �-��, �

 C�%�� �� ���� �Bد�, :�و�� � ،�3�:��n?م�T�:��� ت�d� گ�	��4'� �-, از �ھ� �/ . ھ� ����، 

�%د � �-, را در ��داب در ا�� د��� ���B V%اده ار	3, ��:� ��,. �%ا�-� در ھ� $��, ����د	,

4!T���� گ از د)� ��اده�	ھ�ی  .,	 ،/?�%ان �� )� ھ� �%ر د)� ��3E د"� ��د و ,@�$

  .آن ا)� ات در?�3ا�� � �8, از ا"#�ی ��B%اده

����4آ	�< ز��ه. ����3ر B%�, 	,دا�-� رو�� 	, ��@hگ ?�3ھ�9ھ, �%د ��ای و�	ھ�، و 

ا	� "!� د��9ی ��< �%د � ���9%ر آ�9%ت . ھ�$�@, ��ای وh@�� در	���ه 	�ده�%رھ�ی د)�

 �%د 	�ده�:�� U��2�ھ�ی ھ� را از �Eدرھ� ���ون �'��� و �%ر�� 	�دا�, � ھ3%ز ���و دا���3 

��د، 	�دهای ?�$�@�� ز���, 	,�3E روز ?�F، از �Eدری � در آن ��B%اده. $�@, ��338د)�

ھ�ی �5Eه B%رده ��ه را 	��, ط%�P, ��9ه ��د��، ا��9ر 	%ش. ای درآورده �%د��، ��ون �5Eه

ا	� در اردو��ه �z3 و )%راB, و$%د ��ا��، ?/، 	%ش ��Yا�, . $%��ه �%د��آن را ��Yا�, 

,�� Uھ���� )%��3 )8%ت ��د ��8د��، E%ن. ھ� :�����5، ا	� �E<ی ��3��9. �%ا�-� و$%د دا��

 اT-�س ��د�� �-, زھ�ه �*%اھ� ��:� �E ��3E< و��3�7T, را ��ز�%��� .ھ�ی 	��7 و+�, ���7

رو � :<و�, �nا��، 	�دان �� آن ���� � ھ� b'Y و "�2 �*�2 ر)���, ��33 �� ھ�\ $-�ی 

�, دراز در �Eدرھ� ��+, ������	 .  

��زه k:��	 و ��رد  ر+� J!T ای ازY�� ده��(�: )���زھ� و �]�� دور از اردو��ه 	-�4' . �4َ

 �%د، و �nر از :�ات �T, . 	��:]� از اردو��ه د�%ار �'%د. �%د����Bرود CT�( آن ,=��� a!h

E> د��, �-��ده �%د � ?�53ن ��ن در آن  در )�� را)� و. ��ای 	�دان ���و	�3 ��< د�%ار �%د

. 	�-� �'%د، و در )�� $3%ب ��< �����ن �%د�U� ،ان �%$%ان�Y�+ >$ ،,�(ا�-� را%� ,-� ��



ھ�ی ر��9ر�[ ��زارھ�ی :�وش ر+ درآ	�<د و �� ���T در IBف $�5 :�ار ��3 و �� �%ده

!:�+ ���Tاور   .، ��ود:ھ� � ��ب و 	@�%ره �� � )%ی ���ل، �

)���3ن و . ��د��از �5Eر?���ن و �T, ?�����ن ��< 	�ا+'� 	,. )���زھ� :c4 	�ا+J 	�دم �'%د��

وا=, J!T . ��د�� �/ ھ�ا)�3ک �%د��ھ��, � 	�5$�ان ���a 	,"���7 ��وی ر+ از ����ری

:�)��ده ��ه � ھ�ی ھ� را 	�3%ع ��ده �%د، و ��ری�<د�V ��ن � �%دال +'�ھ� در ���ون از +�:!

ھ� را ��ای در ?���ن، در $�ھ��, � B%د 	�5$�ان ا)J. اردو��ه را ��ای 	�5$�ان �nا�� �%د

�� 	��a ��%ع ����ریB%ردن ��78 �%د��، آن �3�-� =%!� ھ��, �%�� � در ?, ��دد آزادا� ھ� را �

J(���7 و �,ا�  .در	�ن ��ه �%د��ھ� 

�8E , ھ�ی )�قو+�, )���زھ�	د را ��ق %B �3!�J(ر ا����ھ� �� ?�ک ��دن ا��ا�3�B، و در �Tل 

,	 ��ن ا��9ر ��ای رژه آ	�ده ھ�ی ��زه��د��، �� �%����ما�-��د�� و � )%ی �Eدرھ� ��9ه 	,ا)!�

د��ن �5Eه 	�5$�ان 	��8 �'%د، ز��ا، ھU �-��ر دور �%د��، و ھU، ز	��, � )���زان . ����	,

��ب B%را�, �<د�V 	,)%اره ��ای �?,	 C@� �5رE ،�����3��n� .اھ���, ��ا��   .و ھU ا�� �

)���زھ� در د�� 	�5$�ان �5Eه �8-��, دا���3، و . ��O از آن، ا ,(�-T	�C��4 و$%د دا��

�5Eه �%د��، �T, "�ری از ��Yت ا�-��,، �Eا� د)�%ر دا���3 ھ� 	�5$�ان در د�� )���زھ� �,

E ،�3,�/ را �*%اھ	ات �$  �T%ان و ?���ه، �E ا�-�ن و 4 �U7 ���ون �����، �,!T د از��

�����ران ��33 ���Tر.  

 )���زھ� ھ��7 را�T  ر	iھ� B-�9, و ��)93, از 	�5$�ان از 	�ه� ,=�T ا:��ده �%د�� در

�E<ی . �%د��ھ� ھU ز��د�� �� و ا)��ا�9�Tه�� 	,�%د��، ز��ا ر:� ر:� 	�ا+'� از 	�5$�ان آ)�ن

 آن�F�� ھ� را,	 >����� از ��9��8 ��ر�z ��ھ3 �� و ژ��ه ?%شداد، ا�� �%د � 	�5$�ان � ��

�� ��ن آرا)���د و ا)'�ن�� ?��ا 	,��، ظ�ھ�ی در�7Bن	,�� ����، ا	� �%����م )���زان �% 	,

,	����.  

�� ورود ھ� +�:! . ھ� را )��@�ً $�a ��33ر�<ی ��ده �%د�� � ��%ا��3 	�ده	�دان ط%ری ����	

a�$ ھ��ھ3[ �� . ��:�در�[ �-��ش 	,ھ� �,آوری 	�ده$��� از ا�%Tّ�ار و ��Tم، :@�=�� �'8

د�� دا��، ز��ا 	�گ 	,و ا�� �E<ی �%د � ?��	�ھ�ی ���%اری در ?, . ��د��ر��U 	�گ ��ر 	,

�3�� 	,و ز��3 از او $!% 	,�از )%ی د��9، )���زھ� ��9ان ���� و در��:��3 � . �د�ر��B U%د را 

��33 و �-, � زھ�ه رو��رو�, �� '4َ 	�دم از +%ا��� د��9ی $< 	�گ �'@�� 	,Yدر اردو��ه 

?/، ��ای ا��dد ھ�ج و . �%ا�� در ا�� د��� �� ھ� �/ د��9 � رو��رو�, ���B<د	�گ را دارد، 	,



!:�+ ���T ،ج�	ی د��ا=<%( �3�� ��د��ھ� �� ��وهYاردو��ه . ور را َ4'a�$ د��ن ھ�ی�	آوری 

��س B%د از B%���7ا��3ن را ��س ��د ھU 	,. )�ز	�ن داد از �%را  ��س 	�گ، �   .آورد، �

 :�3E c4 ھ<ار �Eدر دا��، ��	C 	�د	, Y)�ز	�ن دادن آن ���و ��ای اردو��ھ, E%ن � َ4'

�%ا�-� ?��n:�3, ����، ا	� در د��ا=<ور، 	��< �ل ا�T#�ر، 	,?%ش و ���4'� در ��OT"�دی و ژ��ه

 ده� ،Uھ�� 4!Tک �%د���KB �5$� دا��	ھ� ھ<ار .  

 اردو��ه  �از ا�� رو، ��	�اد �V روز، :�	���ه د)�%ر داد ھ����T در =�( �2� ��ا:�اد ?��<ده 

��%� a�$ .,	 �3�(ا%Bو )�ز  ���)�3ھ� را آن �B�( , �,. ���ای ��رھ�ی���	ا و آب آ��nO ن���

,	 Uآن. داد��ھ,B�� ؛���	درھ� ���ون آ�E ن ��ای ��ر ھ� از%E �3ده ��ن ?�3ا����(�: َ,	��%� ،

��53 ?/ از . ھ� ���ز دار�� و � ا��7ن رB UT%اھ�3 ��د?/ � آن U، آن ھ���	د�� ���ون آ�� �� ,B��

 د�'�ل آن � �Eوش� J(���5 ��د�� �� ا�7, ��<، � رو�� . ��ن B%اھ�3 ��رھ� وارد �Eدآنھ� *�

���وت ر:��3$<و آ��ن �%د، �,. ,�� Uغ ��ه �%د، ��ای او :�+, ھI� ,E�8ر� ��د از ز	��, �

 ر�9, ھ-��3 و : c4	�NE ��%� U5 ز�� ?�ھ� �%دھ� �IغE . �53�رو�� از درون �5, ��ه �%د و 

f� %اظ'� از	,��ای 	ھ��� "!�، و+�, )�ھ�ک �. د��ھ�ش ز���,   د�'�ل او ��م ��دا�� و �

�%ا�� وارد Y; 	�دان �%د، رو�� او را ��ز دا�� و � =�5E ;Kرده )�ل )� B%د 	,?�3ا�� 

 ,!�( ��$ V� ک�-? � ��  .را ��z، و ��<، آرام ��3او زد 

 ��. ��B, �� )�)*�, �%����� ?�53ن �����3� . ا��7ن دو)� ��ه �%د 	���3 �%ھ� زن �Eدر ھ�-��

آن زن . �%ا�-� )���ی د��9ی را � B%د ���د�� ھV� U ��� �%د��، ����3ا�� ھ� �V از آ��ن 	,

�3[ و )�3 ,، �� =39�	�3 +�!�!:�+ C�87� ='�س 	�دا� ?%���ه �%د، در ھ�93م � ،c(%�	 ,ھ� ھ��

,�� J!$ زان را���( $%�,	 i:%	 �����3د و�%$ U7E %ھ�ش، �� . ن زن ?�53ن ������� از� �	ا

���7 �!�3 ��ه �%د، ='�س ز��� ?%���ه و Y%ر�, �OP و �,Tز���, و J'( � 	%، �� 	%ھ��, �

	�دان را � Y; درآورد�� و . �E ��3E<ی روی ��اد. �� د=�5ه 	�3]� ��زر), �Eدرھ� �%د

  . %ر ���T داد�����د��، و E%ن ?�3ا���3 ?���2 ��� ر+U ر���h �*7, ا)�، د)�

. ھ� �U ��ه �%د��� ھ� �Tل، و � ھ� د=�C، 	�دان +�:!!:�+ ���T ��-	 ی د��ا=<ور، در%( ھ� �

!�T ج�	دان، آ�	 ���$�� . �%د��ھ�ی 	-!���!:�+ ،�KB ھ�، ��ای ?�ھ�< از�$ ,B�� در ,�T ھ�

ن در 	��ن راه در اI�T �rت ��د�� و 	�داھ�ی زن و 	�د �U�-4 	,را از ھ��ن آ�Oز � ��وه

,	 �7� J+ا�	از )%ی )���زان  �� �:�� ���� b!-	 ا��ار���� .����ھ� )�ن، �*F �<رگ +�:!

���4'� ھ� )�=��3ان E%ن ��%ا�-��3 ھU ��م �� د��9ان . 	�C87 از ز��ن، �%د��ن و )�=��3ان �%د



 �� ر)��ن � ،�33� ���TY���	از ?�ی درآ ھ� � از �Oب ھ�، �*2%ص آنز +�:!���ری ا. '4َ

  .آ	���، �� آن $� ��F از ھ<ار ��!%	�� راه ?��%ده �%د��	,

 �� �%	��ی �)�ھ�ک،  ای � ?�رآن دو )�!,� ،U7B �� زده �%د، وا?-�� ��د��ر )�ھ�ک از � او 

و �����ران ھ�ی )%ر� ��د�� آن 	�دان را � )%ی $3%ب، � �����ن. ?�رش رو�� ������Kن �%د

، 	��V'!$ �3. ��د������  .ھ� � روی 	�داب اردو��ه ��ز��7و 	�گ، :�

ای � ھ�	�3، دو :�ز��ش و آن زوج "��i در آن �%د�� � راه ا:��د، ��5ر رو � ?���ن و+�, +�:!

 :�ات از و��P. ��ھ�ی :�ات آرام و �Yف ��ه �%دآب. �nا�� �%دB�� اد دو��	در ا a+ھ�ی وا

 ��رت $-�ی درون رود�� و ارا	3 �B=, ��ه �%د���B ,	 زهد��9 . ��د��ه��$�ی +'!, ھ�  ا$-�د 

  �%د��آو�=' رود از �� و  ر:�وھ� :�� ��م ��دابه �� ھ� ��	�ھ,را ��, ��:��3 � ط@��* .

  . ��ه و ��ری د��9 ��ای ز���, $� ��ز��ده �%د�-� :�ات 	���3 +'�ی 	@�%=, 

�3E,	 �9د��ا=<ور از $��, د� �  راه 	-38f� 937, از� �!" � P���T�5$�ان ا	 ،��n�

ا	� رود � د�� ز	��, آب 	�د��ن را � آب ز����ن . د����ز 	�ده �%د��، �*2%ص �� آ�Oز ��	�

,	 F87�? لP%ا$, ز	ا P�T ،د%�  د��ا=<ور و در )�ا)� راه ھ��� ��دآ	�*�� �� ���	 �%�

  .ھ� را � د)� )��%�� )�0د و ��ای د��ار �� د$! :�ود آ	��، $��, � :�ات +�:!ر)�

  

  وا�,�5 %$#� . د��ا34ور

ای �%د�� از د)�. ����در ��م �%:�ن )'V اT-�س 	,. ھ� "����ً از ا�'�ح �C�87 ��ه �%د��+�:!

 	%:i ��ه �%د��  -$,ھ��, � )���Tن �Bر"8/. ھ�?�����ن در �Tل )4%ط، � �Y, از ا�-�ن�

!:�+ ���%� Vھ� �<د�- ھ� �� از �-��, � "J4 	���ه �%د��، از "�$<ان ا:��ده �� )� راه و از +�:!

4 . دھ�3، در راه د��ا=<ور	�3]� 	�گ، ��:� �%د��، "����ً �%د��ن را ��7ن 	,!T � راھ, �

,	 U�B Uھ���%� ،����	 ھ�ی ��ون )Iح � ھ��ن �3 ھ� =7��87,ای =7��87, �%د��ن �%د �

���8ه، �� ��8, ھ� �%د���, ا)8!� ��ه د��ه 	,در ا�� "8/. )��%�� د�Eر �� ,3� �� ،��%�

 �U8 	, ھ��,د��ه، �� ه�%د ا:��د=�E دی �� رویP%: �3 :�3ی��	 �� V����0، �� د)� و ?�ھ��, ��ر�

 در�B، �� )�ھ��, �-'�� �<رگ، ��)B�� ن%Eھ��ن � ,���7E )�ن، $��, � ��ه U7E از آن 

 د:� 	,���ون 	,!� �، ��9ھ, )�در�U$<  ��9ه �%د��ن �����E �9<ی ��-�. �%د$�5 �� در 

��ن ��3 در ��7Eن. B%اھ�33��3، ھ�\ �E< ��,د)� دراز ��,. �����9%�, از د����, د��9 	,

�E ،�33%ن ا=���س ھU ��,. ��دن �/ �%��ه �%ده ا)� ز���, آ��ن ��ای :���5ن و 	�U5. و$%د ��ارد

 ��8ده	@�3ی ��)93, را از ��د ��ده��d�ا��؛ ا��؛ ��9�O ھE ،�3�-�� U%ن ��دی �%د��� را 



��	%$%د��, � ?�d3ه . ��ن IB ا)�در ��7Eن. ای ��ار��:�ا	%��8ر ھE ،�3�-�� U%ن �Bط�ه

3[ ��� ��زی ا)� � روی $�5ن آ�Bت�.  

	��� و �� او اJ!O �%دک ��Pی )� 	�در 	,. :�)��دا:��دن ھ� 	�در �%د�F را ��< � ��م 	�گ 	,

 را روی �5Eه د��Bش د�� ھ�	�3 و�7T. ���7	�گ را ا��]�ر 	,'2T ,B�( زده .ھ�ی ر�

�5? �"�( � �	�� �rخ در ا�(�� �� .��� ھ�	�3��� ��3ن ھ�ی د��Bش را در آO%ش ��:�

�?,	 F�:,. ر	در ��ای دور ��9ه دا��� او از )�ھ�ک �	 �	�3، ا� V�� درش�	 B%ا)� �

��53 . ��ه � )�ھ�ک د)� �<دB%د ��< ھ�\. ����ری، او را از �<د�V ��ن � د��Bک ��ز دا��

��)�� و ���ن ��ه 	,. ��دھ�93م B%اب �� ��9ھ, ��9ان ��ای ��:�� "U�I ����ری او را وار), 	,

ھ� :KB c4%ط ��د و O'�ر ��E ،��7ا� آن��ری د��9 ��-, � آ)%د�, 	,. ��د ��:� ا)�	,

 "�ق �%د � ر�[ B%ن ��87Bه را ?��ا 	,� �7Oک را ھ�93م . ��د��آ�-? ��B%د را 	�5ر ��د 

ا"��3 � ا�� � B%د ��< ����ر B%اھ� ��د، �,:c4 د��Bک را �%ازش 	,. B%اب در آO%ش ���9د

��. ,	 ��3E ��" � ,�Tن%E ،�7 ��دTو �n� �53ا��� د��Bش در آن د��� ھ�	�3 را � �8: �

  .��د �� ھU ������دا�-�، د"� 	,ا��ا�B و E%ن راه در	�ن د��Bش را ��,	,

�� د��ا=<ور از ھ� دراز�� و 	�گYراه  E%ن ��	� . �Tود �Y ��!%	�� راه ?��ده. آور�� �%د'4َ

ھ� ھ��, � �� ?�ھ��, )%زان B%د را �� ��ھ� در ��3ر +�:!داد و آنرا ��< آزار 	, ه)���زان )%ار

�3 �'�� ��م ��دار��، و روزھ� ��3ر رود � از ������7، روی ز�� �Eت 	,	,�:�� U��2�زد��، 

,	 ,��I	 V3B U�-� ی �. وز�� ��33�73آن�	ن از �����	ن �	دان ��+�����ه ��ای در ا�	�37ه ا��ک 

Uدرھ��, )� ھ�E,	 د����3ی�� .,B��,	 ر $3%ن�Eاب د%B , ،������ن در	,	ز����، �=� ،����0

��h ،آناز ا�� رو � U8�	 ,ای	7%��ھ� � �B اب%B ار �%�� و در��� ��در B��  �=�T,. زد�� 

�� دور �%��، ا	� راه���� و ��	,���اری د�Eر $3%ن 	, �3�(�Bه��ر)��، � ?���ن 	, ��ن �/ �%

E%ن=%!� V�!� ھ%���ری را از د)� داده �%د�� و از /T   .ا:��د��ھ� 	,�

ا:���38؛ �� ا�� $��, �%د � �����7 و )�� ��,روزھ� روی ز	�� دراز 	,. )�� �%د��ھ��, �,+�:!

��( 8��3 �-���%ا�-� در آن �*<د B%د را درون آن 	,ای 	,��	�����0، E .  E%��ن "�ق ���(

,	 ����'-E .J�,	 ان ��م>�B ,زد��، از روی )3[ھ� ا:��ن و	ھ� =�E در �� ����>N= ھ�ی ��3ر

راه 	,��( �'��C 	,ا:��د�� و � ��7�%B ھ�ی���� .ھ� �3Eن ���%ان �%د�� � �T, ���و�, +�:!

 ا:�338 و آن��( . ن ����378ھ� را 	���3 �%ر � د�'�ل��ا���3 �!:�+ ��ھ�ی �,دو ھ�� ط%ل ���7 

 از ��(Y����(د��ا=<ور ر � َ4'.  



د��ا=<ور آ���B . ر)��ھ� ھ<ار 	,���ر �Eدرھ� ا�� ��ر � ده. اردو��ه در )�CT را)� :�ات �%د

د�n� �9ر از . ����ھ��, �C�87 	,	��< �%د � )%ی ��ق، $��, � ھ3%ز ��3E اردو��ه

   .ا�� د��� 	�-� �'%دد��ا=<ور �

�'@��ی �%ا�-��3 ���ھ�ن �U ?�7 �%د�� و ���ر 	�دا�, � 	,. ھ� �E<ی ��ای B%ردن ��اد���

 ,K�+ �5ر	ه �%د، از ا�� رو، �� U� �378� ،ه �%د���� �T%ا��ت �����ن را، � از ا$-�د و)%)

��:��3، ز��ا ��ن د��9 آن را ھ� ��3�� �-��ش 	,�3Eن ���%ان �%د�� � ����ری. ��	��8 ��7 �%د

 د��9 �J ��,. آورد��ب ��,'2T �%=�� ��,	'���Iن � ��ھ� ����ری. ��د����د��، ز��ا د��9 ?�د

U8� ,K�+ �3ا��n� 7-��3 و� /? ,K�+ د، ?%)�در ��ا��%d� ھ� را ھ�ی روی ا)�*%انھ� را

  .ھ� را V7B ��78��3 و روده

��ر�z از ���ر ا���+�ت ��,	 ا�� . 	-P%Wن اردو��ه ��وه =W%ن ���7ن را ��3)��, ��د��. ���)�

��53 از اردو��ھ,   اردو��ھ, د��9 �� �%��� ����وه �� 	�� U��� ,?%)� �%د��ن	ھ�ی ز��ه 

�� $� دا�� �� Y:�)��د، �!8 	���3 اردو��ه  ،َ4' ��	��داد � ھ��, )�ز	�ن 	,��وه، دارو و nOا

,	 i:%	��33� �:گ د�	 Uد . ��� ا$-�د را �� ر��%B ن ���7ن را از اردو��ه ���ون آورد�� و%W=

�7� ���7Tاردو��ه، او را و /�Gاردو��ه . ز�, ?���، ر ,!Bھ, دا���	ت ��ای )�ز�	ا+�ا از ھ�

)�ن �KB �%رش ��ط�ف ��، ا	� اردو��ه � B%اب 	�گ $!%���ی �� و � �]� )���زھ� ����

، ز��ا )���زھ� )�ز و ��گ B%ب دا���3 و در ����%ا�� �<اف �U ار�F از �%رش 	,��. :�ور:�

 ��33ه�-B �Tی��@'� ا)8!� ای ا)��ا�T ��ده و �� د��ان 	-!b �%د��، ا	� � C��'� F�? از F�� ھ�

�� ��ه �%د����ه، ر�F ر�F و در 	-�, 	�گ )���7 .)���زھ� 	���8T �3م J!T و د��ا=<ور �

ای �%�ھ���ن �� )���زھ�ی د��393d� �9 و )Iح�)���زھ� آ	%زش د��ه �%د�� . ��)����, 	,را)�

 ��ه �%د � ��ای د��� ھ�ا)�ن از 	�گ �KBآ:��� �����B�( .ا�� ���س%�� � ,TI( ھ� ھ3%ز

 ��7ه �%د�B�( ���(��� ی. را��@'���د�� +�رت ر	i و :�)%ده از ��)93, درک ��,ھ�ی �,

���, در ��ا�� 	�گ �� "'%ر از �� آن � +�رت �,. ��ن، ھ���� )�زش �� :�8 	�دن ا)��3�7Tکو

F�� 4!T ھ�,	 ��4 	�گ 	,!T از ھ�� 	-�� . ���n �%ر�, � B%د ������، ا	� 	-��ی �

!:�+F�� گ �%دھ��	ا��]�ر ��ای  ���8, �%د و ��ه 	�گ �� ?�) زدن در اردو��ه، �8, از آ��ن . 

4 د��ا=<ور!T از +������ن.  

�53 � Y%رت �d%ا�, �B	%ش ���3ه 	,��V 	-�:� آ=���, � 	%:i ��ه �%د . ��ا	� در ���ون 

�3 )*� �8 B%رده �%د، � �3Eان از ?���ه�'@��ی�'� Vھ�ی آ��8رھ�ی د��ا=<ور را از �<د� � �  



C8� ,در "8/%=��3, ھ	ھ� د��ه  ،��%�!� �-, را ���� �  )�3کھ�ا $�ی در آن ی �ا8 از ��8

  .�@3, ا�8, ����. د �����و	,��� �� در)���، �E<ی � 	@�%P ا�-�ن ����ن . ا�V ���<د

,�� آ��ن � ھ3%ز �%ان �7-�� دا���3 . �%د	���وت ��� آ��ن . ��د��ا	� ��3E �'%د � 	�دم ���

ای ��� E%��ن ��=. ��3-���	,  ه رو � آ)��نB%رد�� و د��9ان �� ���7E, �7%د?�\ و ��ب 	,

Uرت ھ%Y �  در ھ<اران )�3� ھ�-�ن ���3ه 	,��8اری وآوا�, ?�%)� �%د، �� �Yا�, آھ-�

$�ری �%د و  دا��G"آوا�, ھUا�� �ا � �5E �� .Eه �'%د؛ Y%ت �%د 	57%د��� ا�rی . ��

0	 از�%:�ن  �Oش 	���3ھ��ھ3[ �� د���ی ?��ا	%ن، �ھ�ی :�ات �Yا �� $���ن آب و ھ�ی �3,��ن 

 ھ��V� Uای ���  .��د	,[�=  �� �7� aK+ ,��	ز وا?-�� +�:!�9!$ ھ��, ھ�ی د��ا=<ور �

 $�ی د"� �%د، � $�ی �����، ا�ن  .��3�7	, ��ر)���� � 	�5$�ان را در آن� V7B ���

,B�� ی ��< )8%ت و ا"��اف، و ��ای�$ ��3 ���. بB%ا �E �� , ای �-��ری	اب %B ر:��3، �

,	 ھ��� ، 	�د��د��9ان �� ���=%= �3���ا�� ��� را . ���0	,:�7ده  ھ�ی ارگ ھ3%ز در )�3

��د، �� ز	��, � ?�ر �<ر�U ز	��, ���3م � ?�ر �<ر�U )��اک در ��ب ��غ =U داده �%د و �d%ا 	,

  .��در ��T �%ا��B و�%=� در�[ 	,��د و د��را?� در ا��+B F!%ت 	,

=�� ��د، �*2%ص � از )%ی آب و �%:�ن ��< ��8ار �%ن در آ�Oز )���زھ� را "2', 	,���

 �%ش 	,	,� �$ آوا�,، از ھ� �59'��, ھUا�ن . � "�دت ��د��ھ�@�. ر)���� و �%�, از ھ�

�W�K	د%� �� ط%ر  ھ���ه. ��B, �38%ا	,���3ه 	دی ا)�د�� ��7ن �" >�E ز	��, . اد � ھ�

���3 � 	�دم � $�ی 	�دن �� "<اداری ��ای 	�د��ن، )���	, د��9ی 	,�B	%ش 	,�:�� . ��O

=%!� �� �'=�O 	�5$�ان )��7,  ��:�. �� ?���ن 	,دورای در )�3 ��, از 	%ارد $3%ن �

 	�3 ��ه  ن��� ، �� آ��ن ط%�P,�-�, <ھ��3Eان زود ھU ���د��، ز��ا 	�گ در ا�r . ��8د��+I"

��ز و=, و در ا�� 	�ت ھ� 	�5$�ان ��7 ����،  ھ� �3E 	�ه �@� ����Eه ������ آن � اردو��ه. �%د

Uآوا�, در د��ا=<ور ?���ن ���:�ھ.  

ھ���ن را � )%ی آوا�, ��< ��ده �%د�� � �-��ش ?�5)���زان ��ک � در ط%ل ا�� 	�ت �%ش

در ���ل و ��ق ���زی . ت �%د، �3Eان در ��3 	�ا+'� از اردو��ه د��ا=<ور �'%د���� از �-�� :�ا

��د از ا�� )�� :�ار ��3 �*�, ��ای ز��ه ھ� �/ �Iش 	,. � 	�ا+'� �'%د، ز��ا �����ن �%د

  .�nا�����n ا	�� �3Eا�, ��+, ��,:�ات ��< � از ��3ر اردو��ه 	,. �ا���	���ن 

	 ,��	 ��د��ا=<ور !:�+ �9:� �%د�� $� 	,ھ� � آن��8, �%د � ھ�� U��2�ر)����، و=, �8Tم 

�33� E ,. ?/ از آن	ن ��� P���Tارو�� و د��ا=<ور ھ� �U� U از 	��ن 	,ھ� در ا�� راه��د�� +�:!

�، ���ن $�ا 	,ای ����ر)��ن B%اھ� �%د، � 	�دم �� ر)��ن � آن $�، � )�"� روح از ��ن�%�



 �3��	»��B �-Bھ�ی «=P و d����ھ� داده ا	���8ت :�اوا�, � ��ای 	�دن � آن� IBف ا	� �. 

اردو��ه � . �� در)���، 	�دن را از ��د ��د��. ��ه �%د، �Y �3E ھ<ار �'@��ی =d%ج ز��ه 	�����

��ر�z �!%غ,	 �� �3Eان � )'J 	�دم، � ��F ادارۀ�� و � ،��ھ�ی � )'J ����ری ��آن د�%ار

,	 I�'	 آ��ن را و E%ن ��8Tا��ن ?���*� ا	�0ا�%ری B%ا)��ر CT . ��دوا���دار و "�%��, �

 ا���4ل ��7K4� V� � C��'� ار	3, �%د��، د��ا=<ور از �V 	�8ن ���5, !W-	 ,��5� ری و%: .

  .ا	� ا���4ل � 	��ن دو اردو��ه، � 	��ن دو د���

'�2	 	��وم از ھ��%� 	nO a'3ا�,، . ھ� و دردھ� �%د�� از ����ریھ�، +�K, +%ی�از 	��ن ھ�

 �T%ا��ت، از "!; و 	�%هزا�G ھ�یB%را�,	�2ف  ���P �� �:�� ,7Tو C-" ھ�ی �/ و ،

ر:��3 �� از :�ات آب 	, راه ھ�ی ا)8!�,، ا:��ن و �B<ان��ن. وھU ا��9< ��ه �%داردو��ه د��ا=<ور 

��!%  -!%�*%ر��، ,	,	  ��د��، رو � ��	� 	,B%رد�� و ��=�nN��7-��3، ا��9ر 	���3 ���ه از �%ر 

33�� .,Bدر ھ��� د����، ھ� �E<ی را � 	�%5	�E ،,-ّT ,�� ,93(�� >$ ,< و در ھ� ��ن �

 )'J ��ن 	,� د)�� �  ط@V�� U "�ق، �� :#!� �7Oآ 35� Eر�? ،�Bدر ا:��د، از ?%)�

?/ از �W= ��7%ن ���7ن و د��9 . ��د���%د، � دھ�ن 	,��ه +� ,K	��C97? �3 �< )�� و ر�< 

=�� ھ� را در �%رھ�ی د)� $�@, ?�53ن ��33، ا$-�د دو��ره درون �%����� 	�ده��3ن 	,�-��, �

وز �V ��ر ھ� � �3E رآن. ھ��, ��ون �5Eه و ��ون د)� و ?� د��ه ������ز 	�ده. �Eدرھ� 	�����

. ��د��زد��، د��9 و�7T ��,��ای ���ون آوردن ا$-�د $%��ه ��ه و ��+_ در �Eدرھ� ��7 	,

,	 ��3E ��" � ,�T >�� ,Bده���	 ,E�8ر� ھ� �'��C ��ه ��د�� و از ��8ر��Eن �Iغ و ����ر �

ھ�ی B%د را � ھ� ��د�� و 	�دهھ� را وار), 	,ا:�اد ز�� �Eدر �� ھ%���ری آن ����3ا��. �%د��

  .داد���/ ��,

�7*�_ 	�ده. �T, در ا�� 	%رد ��< ��ر آ)�ن �'%د zر��� ھ� ز��ه. ��ھ� د�%ار�� 	,ھ� از ز��ه�

�"�(,	 ���T دی ��ون���	,ھ�ی 	��7ن ��ز E �� J!Oو ا �����	ی �	�� �!" B%ا�����، و ��ه �

B%رد��، و "!� آن، اI�Bف ���� 	��ن د	�ی روز ,ھ� ��ه ��8ن 	و=, 	�ده. ����)%زان �����3 	,

 	,��ه � 	��CY ز�� آ:��ب ��م 	,و �J �%د؛ آن=�f	 J� ی�	8/، در )�"�� �� ،���� .

V� ا$-�د را  روی د��9ان  �=��نھ� � از �$� $�a ��33، و=, ��B, ز��ه����3ا�� �� آن ���� ��

  .�����7��3، از =' �%دال ��	,���ار 	,

,	 ���T و+�, ا"Iم �� �!:�+ ،�33����� C�87�7, � )%ی ��ق در $�5 . ھ� دو��ره *�

:�$�م ھ� دو 	-�� ��< . 	�ات و )%وار، ��4 راه د	i7 را ?�F ��:��3 و � )%ی �Oب ر:��3

9. �8-�ن �%د!$ ، ������:�، )���زھ� دور 	,ر)���� � +7%ن $!%دار 	J(�3 	,ای 	,ھ���ه �



ھ�و+� �-, )�?� . ��د��از ھ� )% �� ��V�!� ]3 	, ��:��3 و	,ھ� را در 	���Yه )0/ +�:!

,����3[ :�و��ده، +� و از روی ا$-�د رد  در���������7 و 	,ھ� را 	,	���، )���<ه را در =%=

 ?���ن ��د	,� ������ ��8ده �%د،  �� ��ری را � ،���� .!:�+��?���2 ��� در  ھ� 	��ن )��2 

)��%�� آ��ن ھ��7 �8-�ن �%د، ��53 �� ا�� ���وت � ��ه )���زھ� ا�� ��ر را � ��وی. �%)�ن �%د

 ھ� �E< �� و:i 	�اد ا)�)�0د�� و B%د در ?���ن ��ر), 	,ھ� 	,� ��%� �W�K	 ��  .��د�� 

�z37 	,د��Bک . ���7ھ�	�3 د��Bش را در آO%ش ��:� �%د و 	�گ را ا��]�ر 	, J��O='� از 

)�ھ�ک 	%: �� i	�B ,�7	�ی ��رس . ���7 �� ��	F ��3ھ� روی او دراز 	,ھ�	�3 �J. ��د

ھ�ی ��ش و دا�. ���ورد، V� ,�T ��ر ا��ری آورد � از ز�� ز�� ا)J �8, از )���زھ� ا:��ده �%د

 در �Eدر د��9 از آن دو د=. ����� را 	��, دراز ز�� ز��ن ��9ه دا��B ,8� ,8� ،�3%رد���B�'

,	 zرد�, ��,��)93, ر�%B ھ�\ رو ��,�����7 و �nا�� ھ�-�ش از ?�3ھ�9ه ��:��3، ز��ا زن �

 ا���Tل دا�� )���زھ� او را �'��33 و �����378ون �����، E%ن� .,	 �[� ر)�� �8, از د��9ی �

,	 �nN� �', ھ��اه �� )�د ��ن ھ%ا از آO%ش �� آن  آور���%� E-'��ه � ھU دوام 	,��3 و ا���

ھ� را � )%ی ھ�	�3 دراز ��د و زن آن و ھ� را درآورد��='�س. ھU $�ا ���� و �� ?� ا�-��د��

، از )�	� 	,: «���f� د��». =�زه��3از روی%� ��9, � آن. )�ا?� ��ھ3� �� ھ� ��9ه ھ�	�3

 )'J ��ھ93,� �%ا�-� ��ای ��ن ا���ق ا:�� در �9ی � 	,��ن � 	���3 ھ��E< د���د، �

 )'J ز�'��, �,� ��ن �%ری J��O و$%د دا��، 	%ھ� در ��9ه. ��نا��ازهاردو��ه "�دی �%د، �!8

ای ��Bه ��33ه )��� �%د، )��� �%���ن �زد��، ?%)��Yف �%د�� و در اط�اف ?���7, ��ق 	,

. ھ� ?���fه و ���7ه ��ه �%دھ�ی 	�د دور ا)�*%اناش ��د، و "#!زن ����, ��ه �%د و )�3

8 روی ���E 8E ،%ن�%ر	ه �%د و ?��ا�� a�$ ھ�آ	��U : «	�د ���. ای �'%د��ن )��

U�3� ,[:�Tا�B«J= ا��9ر �	�8ن ��,، ا�. )0/ د)� زن را ��:� و �� ھU دور ����. B%ردھ�ش 

 ����b'� �%�� آن دو،  � Uط����� ھ�B KBدم ��+,  ،�7ن%را�, ���� %ط�	دراز در ��9ه  ,��	

	�3]�  �%ش � ز�[ھ�	�3 و )�ھ�ک  � =N<����ھ� 	,روی �� �����?��%ر و �,آن ���ن . 	���

���ه ����B J و   ظ!��� آن?/ از ?/ از ��ر�V ��ن ھ%ا، �T, د :���ا���+, ��ا	� . �!�V �%د��

 �. را 	��8 آن دو$�ن �B�3��� ,�%� �53� آرا	,  ز�Oل�+, 	���، 	���3 �%ی دود � �3T و �����5, �

,	�B%( .د�� �� روم آن	,: «)�ھ�ک ���». ���:��d� 3ت: «ھ�	�3 ز	<	 U�>� ا�Y ھ� را

 ». ھ� ز��ه ����79ھ�\ �/ از 	��ن آن ��. 	����، 	,ا)� $� �����ن����د��، آن� ھ�	�3

:U3� �8 . ز�'� ھ-��3 و 	@2%م... �n9ار ��و�� ،�: «ر:� ?-�ک ا��ره ��د � ��3�73 و ?�F او

�7 �%د��، ��ز در��ره �%ھ�ش ��Y آن � رو�� را � ھ��اه +�:! 	�دان ». �iT �� رو�� ���� َ4'

 $��, ر:� و ��زB%اھ� آ	�� ز	�ن �Tل )*� 	,� �Bا . درو�� iT دار. «���، E%��ن �-, �



 اردو��ه د��ا=<ور، � آ���B ��ر آن .�، �n9ار $!% ��و��. 	�ده���T ،�$ ز ا���	ھ� را د��ی 

 در آ�Oز B!�4 از آن . ا)� �� دروازه ��75دو +�م آن ط�ف. ا)� ��75� Uد����� ,��$ �

U��	ت د��� )�ا)� و��ان ��ه. آ�	ای د��9ی . در ا�� �B ز �-�ز�� و�Oد��ن د��� را از آ%B ����

�33� i!B.«  

�� .�B	%ش ����و ��ر د��9 �@! زد�� ھ�ی E-'��ه آن زن و 	�د �Vر�8, د�� � ��ن)�ھ�ک در 

)� راه  از ھ�ا��9ر ��. ����5ن 	%$, ��زه، FB FB ��3ن � )%ی ?���7, ?-�ک وز��ن ��:�

 /? ��$!%ی آن. ��3و �nا���3 از ز	�� در���B, ز�'� ��و ر:��3آن دو B�� ھ�ی رود �-��ر ھ�

 ھ� ه��	�د � �%)��ن آ���ری . د$! و :�ات: ?�%)��3,� ھU 	 ,�<ر���Bرود c(%�وارد �� و  

�� ��3�7و آن، � ھ�-�ش ?�%)���ک ��ده اش، ?�ر و 	�درش را ��B%اده V� ھ�.  

 ا	� در ا�� $�، در 	��ن 	�دم، ھ���ه +�:!� i7	ی )%وار �� از راه د%( � ��� �Y �3E �� ھ�

)%ی $!9� آ	��� و � ھ�ی د��9ی از �Oب 	,ر:��3، +�:!+�����9ه �'��C ��ه �%د 	, ھ��, �

4 	�گ :�ود 	,!T ��-?)%ی وا���	ه اوت )�ل . آ�	ده 1916در %�ھ��, ����، �%دهھ��, $�ا 	,

,	 C8ف  =,��:��3 و�IB������N ا��9ر�ون د��ا=<ور �اردو��ه $%ش و �Bوش،  ا�� ھ�  ,�

���T ,	 $�ی�����	ه �%دا)�*%ان ھ�� ��. �� ز��ه. �%د�� ط, ��دهآ���B 	�ز را . ��ھ� ا�'���

 �%د�� آن ھ�ھ� ��ه ��B-�0ری ھ� �B	�9<ار 	�ده�B�( د%B ,	���( �53�ھ� ��< � ز��ه	�ده. را 

,	 �	�B ھ�J� ن ='�), ��د�� و در��%E , نآ����م ھ�ی )�د	و���د را ��� و B%د را 	���3 

  .��د��زد��ن 	,�ری 	�4س ?�F87 $3%ن��د�

 د��Bش 	,� U���7, )�در�E ��  ھ3%ز ��V 	%$%د در ��ن ��	�ی ���-��ن. ���9-�ھ�	�3� 

ھ� و ز��ه. د�� 	�گ 	,���87Bه و � ��م ���7، 	�دم را +�Kات آب ���ون 	,ھ��اه ��  را ھ�

ر�[ ���ه و � د=�C �%د��، ا�3%ن ���9 ھ��'�  ھ�ی ��ه � ��ه���z37 و  ���Tھ� � �,	�ده

  . �C8 ��ه �%د�� ھ��U< ھ� ��87Bه �%�

���-� ����Eه ھ�ی ?��?,، در ?���< ھ��ن )�ل 	,ا"�ام �hب آھ3[اردو��ه 	����<، ھ��ھ3[ �� 

�'@�� د��ا=<ور �-, �� ز	-��ن ��,. �%د cون ا"�ام، در ��ا��� ,�T����� ا�-� ز��ه%�در آن . 

 و )��ه ��ه در ز�� �Eدرھ�، د:� . 	�د���-��ر �%د��ن  ���-��ن=�f	 ،V7B ,�!8(�3 ا��	ری ��-�

���م و$%د 	,. ��7ه 	����� �� ، دا�-� � B%ا)� از آن $� دور �%د، ا	� B%د ��< ��,ھ�	�3E

���T ��ه ز	<	 	,د��Bش �� ���7E, �,. ای $�ی ���دY'�ا� 	�3]� �%د در +�:!�, .ا	��ی

ادا	  ��3ن و د	, B /B/ درد��ک �� ��زد	, F ����7 و ھ��اهھ��و+�, ��=». ام��)3: «��د

�Bدش ?�دا��  Pی �Eدرھ� ��P در . �V )�"� �@� �� د)� �B=, ��ز��7. ��:�، ھ�	�3



�%دک . داد �8نروح )�ش را �او �� ��9ھ, �,». ��اد��، �؟: «?�)�� �B	%شد��Bک �� �Yا�, 

'= ����� ��9�O آن: «*�3ی را �� �3Eن ���rی �  Fھ�	�3 د)�...». ھ� ��ھ,�% ھU در آ�B 	�ا �

��9ھ, �/ . دھ�ن ��د � :�ا	%ش ��د ?-�ک را � ��ای �%از�F �<د�V ��ه �%د ?/ ��ا��

 او ا:�38، )0/ د)�F را ��:�� J��O . ,ا��Y وت�����	در ���ون ». ���: «��� �E و  ر:�از

T ی%( ھ� ا�7Tم را ��ای آب ، در $�5 $���ن آب، $��, � "�ب� راه ا:��د��� اردو��ه �

  .B%اھ� ���:�� زود�� ���:����3ر :�ز��ش =J آب ا�-��د و د"� ��د ھ� ا���+, 	,. آورد��B%ردن 	,

,	 Vد�>� . ھ� را ��ا��از ��د، �*2%ص ?-�ک را�� �� ��9ھ, V7B، ا	� ��8d3و، آن"��, �

���, )*� 	, و E%ن در ] ص[����3، )*� آ��ن �� �!��ت 	���7, � 	��� ھ�	�3 و ?-�ک �

35 �-��ش د�� B%د ��+, �nا�� �%د ? C��+U5: آن . �%د �'%د، ز��ا �-��ر B%ب 	,ھU ا	� ���زی �

 B%اھ� ��E �3�-دا� .. �%دھ� ��8ار ��ه ھ� و در 	��ن راه�E ��3E<ی ھ<اران ��ر در 	-�� +�:!

 >�E . ����، ھ�	�3 د)� )�ھ�ک را رھ� ��د و او را �V ��م � $!% را�� وا��bhای آن � ھ�

درو�,، h@; � و$%د )�ھ�ک �. د)�F را �� ��� وی �nا�� �%د �� 	'�دا ?-�ک ��ود و :�ار ��3

,	 �[�  آرد � )%ی زن دراز ��د .ر)����3ر)� �-�� V� �4:ا%	 ��7� . 	�د "�ب �

�� آن ��  ،��د	, B%د را آزاد اT-�س � )�ھ�ک ، را �� دو د)� ��:� و در �V آن ھ�	�3 آن

 ?�7 . ا	� 	�د "�ب ��� و ?/ ��دن او را ��:� و 	��B �3%ر$�� روی ا)J ا��ا�B. ���9<د�

�, ط%�P, در $��F 	�*8%ب 	���. او �7-�، :���دی زد و �5Eر �@C دور ���	 د)�F . ھ�	�3

ن ��- :�و ��د و 	�7, آرد ���ون آورد، در دھ��F :�و ��د و ا��را دروdh اش را �%�

  .:�وB%رد

�, در �Eدری �	 ���Eدری � د�%ارھ�ش ��  ،و �-��ر �<ر��� دراز ���7ه ��+, 	���	���وت ?-�ک 

,=�+	, �� ز���, V7B و �7B )*�ا:�اد درون آن، و  ��ھ��, ��	�5%م �<��� ��ه �%دھ� و �%��

اش را ?�ک 	,آورد��، "�ق ?���7,ا	� ?��?, nOا 	, ،ا��ا�3�Bا"��3 � او 	,����3 و ��9ھ, �,

و+�, ��ای )�� ���و�, ��:�، او را �� ا)J ������7 و � . ��د����د�� و �-��ش را "%ض 	,

�3�-7 ���9 )���	, آھ� ��,)%ی �%اV7B ,T ر:��3، $��, � ھ���ه در ���� +�:!�J� ن در��

,	 >$>$ ��� �Oروی آن رو �� ��د، و در روزھ� $-�d%ی آب ھ� ��59اری از آ�F �%د، �

ھ�ی )���ی رو�3, � ��د دارد و ='�سآ=%د 	�دان را �)�ھ�ک از آن روزھ� :c4 د"�ھ�ی ���. �%د

8= 3�B ���� در��:� ��ده و درد ���5 � �Eا ,ا	� ��. ھ�ی B%ن روی آن ��+, �nا�� �%درا �:

�� ='�س )��� . ����7ھ�ی د��9ان ='*�3 و اT-�س 37B%دی 	,روی �5Eه ،ا�� درد �%آ	�ه و 	�دا�



، ز��ا و+�, ��F )%د	�3 �ا�و ا�� �. �-, ��م +���F را ��0)��. �%);: ای ��:�و ��زه، ��م ��زه

 �/ ��0)�3دا�و د��ر��8 $-��3، ?��اش ��8د��، ��, �3Eی �@� او را �� ارو:E �3 در��ره�-.  

�� ,8��E �-? ;(%� .آن J+ا�	ھ�93م آب دادن  :� . ھ� ������د ��:� =�9م ���ھ� را ���9د و �

 B%را�, V7B "�دت ��د و 	@�3ی ��د��ری در ��ا�� �3<ارھ� را � ،�B%	ار��ری را آ%(

�%ا�-� �� او %دی � 	,ھ�ی 	�دا� در��:� ��د، ��ای B%د ا)', دا��، ��53 	%$='�س. در��:�

  زد و����ه و �Oوب رو � $3%ب زا�% 	,)ر	3, )*� �%��، و=, ھ��اه �� د��9ان، در اھ3%ز �

�E>ی ,	 4. ��د	���3 د"� ز	<	!T آ����ه در ��ھ�ش ھ�ی �!�3ی � از U7Eھ�ی 	�گ، �� 	�ه�� 

 از ��	� ��د، �� Y%ر�, )'<ه ��ای رو��رو�, �� �%:�ن، �� 		��:]� 	,� �@d	 87, و	ھ��, %

,	 F��	,در ا	ا�-� )%اردا��، %�"��, ��ا�-�� ��ا�F . ھ� ��+, ����������ن��ر 	�ھ�ی در 

. دادھ�ش او را آزار ��,� و �-, ھ�T��>F(�? �� Uف B%دش  در��ره 	d'%ر �'%د. )%د	�3 ا:��د

�� ���%B ای�� دن او ?��� آ	�ه �%د، �!8 ��ای B%د 	d'%ر �'%د �� د"� � ?��	'�ی روی آورد �

  .?��	'� د��9ی را ��9ه دا�� � B%��� ?��� آ	�ه �%د

ھ� � )%ی ز	-��ن. �%ا�-� )%ار��ر 	�ھ�ی در آن 	�3طi ���� و روزی ھU ر�G/ "��7ه �%د	,

8 :�ود )%اCT در��ی )�خ، �� �<د�8,	 ���، از 	��ن �آھ�ی 	��3 و Pا+V� C ��ر در ز���, 

�� 	�3ط4, � �-��ر B%ب 	, i7	و د U�!ی �%هاور�%(  رودھ� ���T ،�B�3� P, :�ا�� از آن، �

او را � �Tل  ،اش�%); ��53 	��� و د��9ان �B)�3 از �P�E, ا�� .)���ا=@�� و 	%CY و � راس

  .B%د �nا���3 و در ���9%ی ��	�5%م او �� ا)'F د�B=� ��8د��

 ا	� ط'i 	@�%ل، و+�, . ��د��9, )�0ی 	,� ز���, را �� �ا��%); !W-	 CT رو�� ��-� راه

 . روز B%�, �%د. � 	%CY ر)��ه �%د��. د�% 	,ظ�ھ� � ����5ن �B��3 �< و ?%)� ��� :�و?

ھ� ?�F از =U دادن روی درون �Eدر، ��	, و )8%ت �%د، �%ی �'�ب ?���fه �%د، ا	� "�ب. �%د��

F=��8( ،F�ھ� )0/ زن. �-��3	, 	, ر�*��3 وھ� ���د�� و درون ��-طI را 	,ھ�ی ھ� دور آ

 و ز�%رآPت -ھ�از ھ��E���5، ?�ر�-  �E JT�Yدر ز�'����� ز�%ر را در . ه �%د��آ	�و$� �

���� ز�F ھ�� ��د	B �7%د ��:� و E%��ن $�دو��ی 	F�7 را �7%د و � $%ان . Fد��� او �

زد و از آ�F ��ق 	,. � ھ�3%ا�, )��� و دا��ه ز�9, دور آ�F ر+��2آو�*�، ��د	�ن ����7 و �

,	 >$ >$ �Oات رو�K+�5هE ،,��د	ھ� ھ� آ	���، �%ای �V'3ھ� �F 	,در����7B و ھ��اه ز���

�B F%د را ?�\ ھ� � ھU 	,�� د)� زدنPاز �%ر $%ا�, و �@; ز�%رآ آ	�*� و آن زن ��ا��9*�

ھ� � او آن ز�%ر را ز	��, د�� � زن �� ��ب دادن ��)� و =�زا��ن )�3?-�ک . دادو ��ب 	,

��س	�درش ��د � ?-�ک . ر)�� �� ?�53ن ��ده �%د و F�  P�Tھ�ز�� ='�س را "i�4آن  ا:��د �



 ز���d طI �� )�ا:�ازی ����F داده 	,�   و ?-�ک از �Eدر ���ون آ	�،. ��آو�*�$%�	 ,-�

B%دش . د��دو��ن ��وع � وار �� ا:�8ری ?���7ن  د�%ا�ری � از د)�F ��آ	� ��53 ��. او ��7

U,��, ھ	ار �: E ا:��دآن. ��3دا�-� از ��	ز :���د زد، . +�ر دو�� �� ��-F ��3 آ	� و �� زا�% �

ھ� روی ��. � اT-�س ��د ���ز	�3 ���ون آ	�ن از ��='� F�%B و $�ا ��ن از آن ا)�E%ن

 را  B%د و+�, :���دش :�و��B و $�ی.  B%د ?���f و �� ���م و$%د :���د �7���7-�، ��ھ�ی ��=

 V7B 	%$%دی ���*�، J��O و �B	%ش ��ه �%د . ، �%); د��9 	�ده �%ددادد��ا=<ور و ���

8. )���دان در ���O و 	���ه در 	��ن �Bا���, � ��ور��ن ��ا��E ن زاده ��ه و از%B ھ�ی� �

�7 ��ه �%د:���د � .  ��%ی �%); 	�د، ا	� �� ,��� ��7، �@3, �� ��8:��  ی را 	,����9ن د�

�8:� ��ن از درون � ���ون، از )%ی ھ��ن ���, �  او 	�د از ���ون � درون، �!8� �� ��

  .آ=%د	���3 $�	 )��� و B%ن ا:<وده ��ه �%د Fرو�

 )%ی  )�ھ�ک )0/ ارزش ز�� ?� ا��ا�B،�%); را E%��ن ر�B, �, ه='�س �% را درآورد�

�� دوری $-�� از آ�F ،د��9 :�ز�� "���7 �'%د، 	*���� و ?�53ن در ��ر�8,ا�� . �Eدرھ� ��ز��7

در . =�9م ا)'F را � آرا	, ���7 و آن را ���ون آورد ،و ورودی �Eدرھ� وارد آ�T CO%ا��ت ��

 د�'ا)J . 	��ن �3<ار در )8%ت ��م ��دا���3�,	 F=�،�	س ��, آ�-Tی ا���N���د، او را ھ�\ 

)�Y /0ای �5Eر �@C ���3ه . ��ه و$%د ��ا�� �%د���7 ز��ا ��ای او �%); ھ�\���3، �% 	,	,

  . �%د����ه دور  )%ار��رش ا)J و , ���، ز	��

4 	��ن ��ز��7 از	��)��� ھ� � )%ی �Oب ر:�، ا	� در IB �5$ف 	-�� +�:!!T�	 گھ�ی - 

��از "�� 	�د��ن  >�B��(3, ��ز��7  -"�� ر@	 ای ��"8/، 	���3 ا:��ده. ��, ����ز	�ن از 	��ن �

 ھ�)� راه � ,��ز	������: ھ� را ?��ا ��د�P�� V��8 آ	� و ��53 رد +�:!ھ� ?!ق �Eه از �"�ادر 

، �%د��ن ��:� ا�� �کو3�7T و$��� ھ�ی ��م�  ھ� ا)�*%ان �3ه��B3د ھ�ی دره�، 	, ���33ا�, 

ھ�F7�8 �!%ار?%ش �P در � B%ا)� � �Eدر د=F 	, ��رھ� . 38�3ھ� ر�� 	���ن �%);)�3

)0/ . آن "�ب را ?���7E Fن زن و :�ز��ا�F ��78 و "i�4 	�درش را ��ز?/ ���د ،��ز��دد

�ی د��9ی ��� آن "�ب 	�24 ��-�؛ �-, � ز���d را از ��دن 	�درش ر�%ده در $ 	, ��B%د

	�W�K �%د +��P  Cزم ا)� ��$3[ �-��ر �<ر�,  آن ھ� ا	�Rل ھ� �� ���F ��7ای ��:��3  ا)�

روز��ر )�ا��dم آن "�ب � او ��8, ��ده �%د و ���24 او ��-� � ا)�. 	�درش � ���� ر)��ه 

��وی، ز���, ?-�ک �V ��ای � ��ده ارزش �,را �3Eن  ا�-�ن� V� ���+ آرد   .ا)� ��-

ا=@�� دو��ره +�Kری را د�� � دو )�ل ?�F در 	@�%ره از آن $�ا ��ه و � )'J )�ھ�ک در راس

 از وا�� �T C�T%ا��ت :�ود آ	�ه �%د�Bا:�و�� ,�ا)J را :�و�B و . ��'%د ھ%ا و آب �� Y%ر



 روز �� ا�<	�� راه ?��%د��'� V� ،از وا�� ,d3� راه �. در ?�3ه �ز��7 را ھ�\ ���7, ���:� �

�, راه او در ھ��ن 	-�� +�Kرھ� و ��7,. ��7ن دھ��	 �� ھ�ی �*�ری +�ار ��:� � او را �

  .�Oب، �� ��زار$�V، )0/ )�!�-��ا، ��د��

)�ا��dم در )�!�-��ا ا+�	� . E%ن ھ3%ز در �Tل :�ار �%د، �Bط�ا�F او را آ)%ده �nا�� �%د��

 /0( ،�Bدی ?�دا���� ?/ از آن � $-�d%ی . ای ��ز ��د��ای B%د 	�Nزه�<��، �<د ��$�ی �

ھ� �%د�� ھ�-�ی ��ای B%د ��آ	� و �� ز	��, � ���:�، در ��3رھ� �� د��Bا�, � در ا��]�ر 	!%ان

 ��وی � ز	��, 	���3 د)���ل )� ز�� ?��F ا:�38ه ��ه �%د، ز��ه ��، 	���3 	�ر :F . )���د��E

 Pی �%ر �Eاغ ز�'%ری، �5Eه �%); را د�� . �:F ��د و رد?�ی )�ھ�ک را ?, ��:�P در ,'�

,. � در ?�d3ه ��ز�����ه �%د	�7 Tو ��Uھ �� ;(%� ر+�2، $�	 �%ا�, �V'3 و )��� 	, د�� �

���7 ��وی F�%B را 	,T93, اش درد، �� ��9ھ, و���,	 �%9 �� ھ� را � د)� ��:�E و ،�=�	

،U*� � F���79ی ا�P , و ھ� از	ن ���ون %B دا�-� آن �'b را � �� او )�ھ�ک ��,. ����5$

,	 ��!? U*��%9 از B%د دور ��3، E ���7:ه �%���?/ا�d3? �%); . ، �E<ی ��دا�� و آن را �

)�ھ�ک E%ن � . اش �8-�، ھ<اران �5Eه د��9 ?��� آ	� و در ا��ق ?�ا��3ه ��+545 زد، �5Eه

�5E ،�-��9� د%B ���7 و ='�سهھ%ش آ	� �Tد، و اش و%� J�را ھ3%ز در  ���93, اشھ�ش ��	�

3 ��ده و �� ��d3? ��-8ه. د)� دا��Bدر و$%د او ر ;(%� � ���5:ھ� ��,ھ� و ?%����ن آ�3

�%ا�� �� آن ���B ��%2=, 	'�رزه ��3.  

ھ� �%); ده. �دا�-� �3	d'%ر�� �� ھU ز���, �33)�ھ�ک و �%); از ��9��8 ��<ار �%د��، ا	� 	,

	d'%ر �%د د"�ی �KBب � 	d3, د��9ی . ��ا�� ز$�ھ��, را � �J�2 )�ھ�ک ��ه �%د ��ب آورد

��53 و)�!. ھ�ی 	��%ط � آن د�� را ���C ��3را و ھ� آ��� �� ای � ا	� او از آن +%م ����9

�� ا�� �� . م ��دد، ا���4م ��:� و �*U آن را 	-�%�%� ��7ن �%=� او ���93, اش  دا��، �� ;(%�

Uا��� U� ن�	در ط%ل ز �� 	,وا�-�9, � آن �*U ����رور �,	 Fدش ��< �� و ��ھ%B ،�:��

�:�� Fد )�=*%رده. ��ھ�	ن ����K�� ھ�ک�( ،Uن �%د���	را  ����3ا��. ای �%ددر ز ;(%� �	

U�B�37�.  

��د و 	�3]� ��9ی ��<اری 	,�7-�، از د)�ھ�ک دو ?�ره ��ه �%د؛ ھ� ?�ره در ���� د��9ی 	,

 ز����h او را ���� ا�� �Tل، 	d'%ر �%د�� �� ھU �*%ا��3 و ��53 در B%اب . �%د آن د��9ی �*%ا�� 

)�ھ�ک ��ای . �%ا�-��3 ھ�<	�ن B%اب �'��33را)�, از ��9��8 $�ا �%��، ز��ا آن دو ?�ره ��,�

�� :�8 ��ا��� :�ز�� ��3ر آ	���، ز��ا "�دت ��)�� �V ?�ره �-'� � ?�ره د��9، �� ز�F آر	3%ھ, 

���3 دا�� و E%ن در ��Tه ���3 از اش ��,ھ�ی روح دو ?�ره� �%ا�-� �C ���ت را ?�53ن ��3، �



ا	� �@�اد ا��3ن در ?��ا	%�U� F �%د، و ���ت ?���ن ���:�. �*-� از ا	�Rل �%);. ادا	 دادد��9ان 

��د �� )����، و ��� �3Eان ر�� 	,� ھU 	, ،ن آ	�ده در��ن�T%اھ�ی ��F د��اناش را E%��ن 

�d�$�:�87� را . اش را F�ا�� :��Y . ھ� �B=, ��د� �!V�%7)از ا�� رو، )�ھ�ک ���

?�F از 3$[، ��53 ��%��-� :%��7ن �V )'<��8ر 	-� �%د، . ��O	�3]�ه ?/ از $3[ د)� داد

,(��( ��=�@: �53� �� ز���,  �10 ?�د��ه و ���Bان )!�3K, در روز $�7  راه ����اش �� و �,و 	

 J� ,�-	 ھ3%ز از  :�8 ا:��د�� و او را b'Y زود، �� �	%8T نP%W-	 ��3 آ	�ه �%د؛ �� آن �

 ھ%���ر ��79 و )��� �%د د)���9 ��د����n� .�-��%�� ھ� ?� ��?/ از $3[، ��5 از .

	�'� او را )*�و���3ا� ھ� ��%��-�. ��	��ھ�ی دزد 	,�و ��%��- 2»�%?���f,«ھ� را )�ھ�ک آن

. و و+�, �E<ی ��ای �Oرت ����� ھ� را 	�2دره ��د�� ��د���Oرت  اش را$'�ان ��د��، 	�Nزه

 د)� 	,)�ھ�ک ھ���ر ��دی 	,� ,=�T ا:��7د و در,	 >�B د، :���د ��� و روی ?� $-� و��

ھ�ی ?� از دا� ھ�ی ����G%ی وان ھ%�� و ��-?, آن، $@' ، و در!»�Oرت ���3! �����9: «زد	,

,	 F*? �7ات در ?��ده روT �3��	 ا�� را :�ا	%ش : «��د�� ?�7 )���ن ?�ت 	,+5%ه را �

  !».�����9. ��د��

��53, � +'�)��ن 	,�J. ?�53ن ��دن راد�%ی �!��83 در 	4'�ه ����Yن ا���8ر )�ھ�ک �%د� ھ� �

  1958در ���-��ن . دادرا �%ش 	,» ارو?�ی آزاد«ھ�ی ر:� و ����	� _��T ,���7E ��

�3E /0( ،�-��9� ���� ���T )�"� �,ھ�ی ار�F )�خ � از 	-�� �8%چ دور 	,��دان

�a��7 $�3زه �W%ر� �W%ر��%  	� �7-� و ���B رو��وی-ا��ازه ��47ب U��B دژ � از �!%�<�%ِن �

,	 F*? ر���	آ:����9دان، �%���ن  �� ��9ه �*���د، ��ون از د)� دادن $<��Gت، و �� �8-�� 

ھ� � او ا�@ روس: «ا�� ��ر ��ون )�ز�F ���. آ�d%، و ��-�� آن، ا��9ر � در ورز��9ه ا)�

��������، ��+��F را ��7ن داد��.«  

74 ,و ��ز ھU )�ھ�ک ������Kن �*-��� �-� �n$ ار	3, �'@�� ��ه از ?��ان . ھ� ���%د � و)%)

ھ� را ھ�، در��ھ� و ا+���%سھ�، +�ره��ن، ���*��3، 	�5$�ت ��د��، �����ن	�3طi دوران �%د�,

��ن �%د، � ای از ا��وه)���دا�, آ��ن در $�5ن ?�ره. ��8د�� )�� �"وا+@��ه در�%رد����، ا	� ھ�\

  .ھ����ب ھ�ی ؛ 	���3 "�4بھ�ی ��nOی ����از ا�� رو، رھ3%رد 	-�:�. ��8d3وی و ��دی

ھ� �� $3[. ��د��� ) bK	aK4 $���ی �����ن 	, �%د��ھ��, ��ش	���3 ھ� در $�5ن وا+@, �74

ا�� �74� ھ�ی �%ھ-��ن ار�F؛ ?�ر��<ان���3:�ای د��9 ?���ن 	,�%�ھ�، �� IBف وا+@��، ھ��7

���� و ھ�ی �'@�� ا$'�ری 	,� :�ار از اردو��ه��د��، ا)��ھ� 	%:i ھ� را E%��ن �%:�ن ?�ا��3ه 	,

                                                           

��� از ����:� ،�,��رو	�� ز��ن �( ه"�� ��dر - �%?��ن -  2.(, 



 � ��-8	���Yه� i:%	 ���3ن	��8,. رز��	,آ	زان ا�9!�-, ھ� در ��=�8ن :�ود ����E ،���	آ

���ن ار	3-��ن از +��4ز �� و �,. �7-��3ھ� � ا"��ق )�'�ی "J4 	,��3�:�8، روسآ)��ن را 	,

 ارو�Y%ر و ��Yا، از آ��Eدر�� ��، ھ����3 روز��ر ���9ان �<رگ در )�ه �*-� ?�F از %=, �	

ھ�ی 	5�3, � 87B,، ھ�ی روی آن ��9��7 راهھ��, � :!Fد��� �� �74. ��:�	�Iد �-��ش 	,

	�3طi آزاد ��ه، �5$ �'@��ھ�، ��ز��7 	�3طi ا��N=,، و �%ر و ?��وزی �%د، 	�4��K ?��ا 	,

74. ��د� ���� آناھ���ھ�، �,از 	��ن ھ�U� از ا�� رو ھ� ���� آن�� از ھ� ?��ا �%د، ?����ھ�، �

  .ھ� �-��ده ��ه �%د، �@B ,3%د وا+@���%د� در)� روی )'<ه

و $3[ ھ�ی د��9ی �-� ��ه �%دھ�ی او ?���ن� ھ��� "!�، روی �74�%� ای د��9 ?���ن ھ� �

�=�� ���<ار ��7ه �%د و �%ک 	�اد ا)��=�� � "��اً ا$Iس �. ?���ن ِ)%ر ھ3%ز 	@�'� �%د. ��:� �%د

ھ�ی دوران )�ھ�ک ������Kن و د��9 ار	3,. ��3 و U�*h ��ه �%د، ارو?� را دو?�ره ��8ده �%د

F�� Uد��%���ن را � دورد)�ر:��3 و ��9ه��ه �3Eن در B%د :�و	,. ھ� �%د�� �� ز	���� 	�د �74

�3، � ا��9ر ھ��اه ھ� 	,�Bدو74�,	   .�����3%�� و از ا�� د��� ر�B ��	,ھ� =%=

«در f0f? ��:ھ�د«	�CG�8 . ای از د�%ا� ،,9	� B%د را دارد، ھ� را��، ھ� ر�[، و ھ� ���7

�7-��3 و �� دور او 	,���� . ھ�ی ��9ف و �%���%نھ� �%د، 	-�:� ا:�i%رادو���9ن 	� �74

 درآ	�ه 	,+�T ���7, ازEد�� ��ر��� �%9E ,+�ره	ھ� ز�� د)��ن او ھ�%ار ��%� . ،Uر �<ر��?

��د � در آن )%ی �� ��,�ھ� ھ�\ �E< د��9ی ��Or از �74. �7-�دا�� و �B	%ش، 	,

)%ال �ز��ن د��9 آ��%ن 	. روز��ران ?�ھ�ج و 	�ج، � ھ� �Tل، 	�5%	, و$%د دا�� ا)�

��ن $� �%د، ھ��< �� ���9%ر 	��3)��ن ، � ��ای ھ�ھ�ن را از ��د ��ده �%د و در ��ا�� �74��د

ا�����%� ا�'��G!���%، 	�9د�\ E-!%ف، ھ��%ب ا���IYن، ورژ ?�?�ز��ن، . ��د$� و ��� ��,

��  �����<د�V 	, �� د=�5ه آوا�/ ���9%ر��ن و ��4���   $�G, ،��%�ا=!�U $���ی رھ�3%ن ��

74 را دا��� C8� ن،  )�ھ�ک. ر)��9ری����K��5'	%ا��  ت ا�� . �J��d"�-��9 	,��ه �

  .��د�ه �� �%); آ��, 	,�	رآ, ��8ھ��ن =�]�ت 	�2�3 � :�دی �%د � او �� 

 


